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Aan mijn ouders 

Wij zijn de bewoners van de tempel niet, wij zijn 

slechts sjouwers van de stenen. 

Henriette Roland Holst 

Het is beter hamer te zijn dan aambeeld. 

Goethe 



Ten geleide 

He t ligt voor de hand t e veronders t e ll en, da t de c ura ti eve geneeskunde me t de 

ruime th er a pe utische mo ge lijkh e de n di e ter beschikkin g z ijn gekomen, een 

gun s ti ge invloe d uitoefent op he t t eru gdringen van z iektever zuim en 

inv alidite it. He t hoge z ie kte ver z ui m e n de verontrus te nde omv ang van he t 

AA W/W AO-bes t and, van de ar be idsongeschikthe id en de inv a lidite it van mens en 

in de leeftij d waarin nor maa l ge werkt wordt, ge ven echte r t e denk en. De vr aag 

wordt in dat verband vaak ges t eld o f wij ondank s de vooruit gang van ma te rië le 

oms ta ndi ghe de n en ge neesk un dige moge lijkhe den on gez onder z ijn ge worde n. 

Vo or een belangrijk dee l berus t de to ena m e van ziektever z uim en 

arb e idsongeschikthe id op maa tscha ppe lijk e fa ctor en, waarv an de 

arb e idso ms t andi ghe den en de dre igin g van werklooshe id zeer zwaar wegende 

z ijn. 

In deze s tudi e onderzoekt Pe ter Buijs de plaats van de cur a ti e ve geneeskunde in 

he t gehee l van processen die to t z iek t ever zuim, arbe ids ongeschikthe id en 

inv ali dite it le iden. Zijn anal yse toont, da t e r onda nk s he t vanzelfspr ekend 

str eve n van de behandelend geneeskun digen naar herste l van gezondhe id en 

arbe idsver mogen en he t on miskenbaar pos it ie ve r es ultaa t daarv an, t ege lijk ertijd 

fac t or en van invloed z ijn me t een tegengeste lde werkin g. Veel daar van b lijk en 

a l geruime tij d bekend te z ijn. He t is een probleem, waar om dit in z icht nie t tot 

consequenti es hee ft gele id. Me t z ijn explora ti e hee ft de schrijv er een onmisbare 

bijdr age ge leverd aan de discuss ie , d ie zal mo e ten le iden to t zodani ge 

veranderin gen in de or ganisa ti e en de beoe fenin g van de cura ti eve geneesk unde , 

dat z ie kte ver z uim en inv ali di te it zo veel moge lijk wor den voorkomen. Bov enal 

in he t belang van de pa ti ënten . 

B. 5. P olak 
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Voorwoord 

Deze studie is het resultaat van een onderzoek in opdracht van de Stichting 

CCOZ, a ls vervolg op twee eer dere publicaties van Holthuis (1980) over de 

invloed van respectievelijk de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde op 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een soortge lijk e oriënterende nota 

over de curatieve gezondheidszorg zo u het drieluik hebben moeten voltooien. 

Al spoedig werd echter duidelijk dat het hier om een aanz ien lijk complexere en 

omvangrijkere problematiek ging; niet alleen bij het omschrijven van de 

knelpunten, maar vooral bij het aangeven van mogelijke oplossingen . Het 

onderzoek kreeg zo z ijn beslag in deze dissertatie. 

Terugkijkend op de per iode waarin dit proefschrift onts tond, wil ik allereerst 

mijn grote waardering uitspreken voor Ben Polak, die er in een allerminst 

rustig bestaan veel tijd voor vr ijmaakte . Hoewel hij zich in grote lijnen kon 

vinden in een eerdere vers ie uit 1983, hebben onze gedachtenwisselingen mijn 

inzicht dermate verbreed en verdiept, dat ik de tekst grondig heb bewerkt. 

Aan de talrijke ur en die we dientengevolge samen doorbrachten, denk ik om 

vele, uiteenlopende redenen met genoegen terug. 

Erkentelijk ben ik ook Jacques Allegro, vooral voor zijn niet aflatende steun en 

stimulerende bijdragen . Geen van ons beiden had enkele jaren geleden deze 

afloop kunnen vermoeden. 

Ru Holthuis, mijn voorganger bij de CCOZ, heeft mij met zijn lange ervaring 

wegwijs gemaakt in een geb ied vol voetange ls en klemmen, dat ik eigen lijk 

a ll een maar van een afs tand kende. 

Van de anderen die me op s treek geholpen hebben, wi l ik Henk Kruidenier en 

Rick Fortuin noemen, en van buiten de CCOZ Paul van Dijk, Gerrit van der 

Wa l, Tom de Ridder, Sonja Schmidt, en in een latere fase ook Jan de Keijzer. 

Zi j vormden voor mij de onontbeerlijke schakel met de praktijk van de 

hulpv erlening en met het streven vernieuwingen in de gezondhe idszor g gesta lte 

te geven. 

De r eacties van de deelnemers aan een CCOZ -seminar in 1982 over een vroeg 

voorstad ium van deze stud ie vormden een stimul ans om op de in ges la gen weg 

verder te gaan; vooral aan de kritisch e kanttekeningen van mijn opleider 

bedrijfsgezondhe idszorg Wouter van Eek heb ik veel gehad. 
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De geheel e igen inbr eng va n Vin cent Vrool and aa n vorm en inhou d van dit boek 

mag evenmin onverme ld blijv en. 

Ver de r z ijn daa r na tuurlijk degenen die me t de or ganisa tie te maken hadde n 

(Cees Stutvoe t ), di e s tu diema t eria al aanl e verden (H e nrië tte Heese , Peter 

Will e mse) en voor a l z ij die de te lkens weer ver ande rde te ks te n te verwerk en 

krege n: The a Heys tee , Lous Konijn e nb erg, Liesbe th Koning, Marl een Haak en 

hee l in he t bijzonder Sylvia Witte . 

Cees van den Dool hee ft de laats te maande n div er se ma len de hele te ks t 

kritisch gel ezen, e n van waardevoll e sugges ti e s vo or z ien. Sie p Geugjes en 

voor al ook Edo Velema heb ben b ij ge dr age n tot he t persklaar ma ken van he t 

t y poscript. 

Dan z ijn er de ve le goede bekenden di e dit jaar de len van mijn oude rlijk e , 

hui shoudelijke en maa tsch appelijke t aken hebben waar geno m en. Zonder hun 

hulp w as deze ondernemin g nie t goe d mogelijk gewees t. Da t ge ldt heel in he t 

bijz onder voor Lo es van den Dool. Gelukkig was deze belastin g voor onze 

lee feenh e id va n een r ela ti e f korte duur, maa r we l ne t voldoende voor onze 

zoon om t e le r en zeggen: "Jij moe t nie t me er schrijv en aan jouw boek!" 

Pe te r Buijs 
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Inleiding 

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vormen al jarenlang een omvangrijk en 

verontrustend vraagstuk, zowel op maatschappelijk als op individueel niveau. 

Na een voortdurende sti jging, tot een hoogtepunt van tien procent in 1978 en 

1979, nam he t verzuimpercentage weliswaar a f, maar he t aantal mensen dat een 

uitk ering ontvangt krachtens de WAO/ AAW stijgt nog steeds en overschreed in 

1982 de 700.000 
1

• Werden in 1970 nog geen honderd miljoen uitkeringsdagen 

geteld voor de Ziektewet en de WAO, in 1980 was dat aantal gestegen tot 

ongeveer tweehonderdvijftig miljoen, inclusief de AAW. Daarmee was in dat 

jaar 19,3 miljard gulden gemoeid, tegen dri e miljard in 1960. (Doeleman, 1980) 2 

In 1983 was dat een bedrag van drieëntwintig miljard gulden, en als daar nog de 

kosten voor administratie, voorzieningen, controle en beheer bij opgeteld 

worden, dan komt men tot 24,6 miljard. 3-4 

Minstens zo belangrijk is dat blijkens steeds mee r onderzoek langerdurende 

arbeidsongeschiktheid vaak gepaard gaat met ingrijpende en veelal negatieve 

veranderingen: Het ge volg daarvan is vervreemding van de werkplek, het misse n 

van enerzijds de contacten en de meningsvorming daar, anderzijds de regelmaat 

van het werk en het gevoel een bijdrage t e leveren aan de maatschappij. Er kan 

een gewenning optreden aan he t niet meer werken, terwijl op he t werk eveneens 

reïnte gratie -belemmerende processen gaan optrede n naarma te de afwezigheid 

lang e r duurt. Ook in de hui se li jke sfee r kunnen moeilijkheden en spanningen 

ontstaan, ni e t in de laats te plaats vanwege de fin anciële achteruitgang. 

Medisch ge z ie n ten slotte is het meest verontrustende aan dit vraagstuk het feit 

dat er zoveel mense n tijdelijk of blijvend niet we rken wegens ziekte of gebrek. 

Van een dergelijke verontrusting valt in de c urati eve gezondheidszorg echter 

weinig te merken, hoewel er bij de miljoenen die zich jaarlijks onder 

behandeling stellen, velen zijn die een uitkering ontvangen krachtens de 

Ziektewet of de WAO/ AAW. Zij onderscheiden zich echter in de regel niet 

spec ifiek van andere patiënten die buiten het reguliere arbeidsproces staan, 

zoals werklozen , hui svrouwen en gepensioneerden. 

Degenen die werken in de curatieve gezondheidszo rg, z ijn zich er dan ook vaak 

niet van bewust, wanneer er arbeidsverzuim in het spel is. Men streeft er daar 

zonder onderscheids des persoons naar patiënten zo sne l en vo lled ig moge lij k 

weer in staat t e stellen hun vroegere werkzaamheden op te vatten, welke die 
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ook waren. 

Weet men wel dat er ziekteverzuim in het spe l is, dan beseffen me t name de 

artse n vaak te weinig hoe groot gewicht patiënten hechten aan hun oordeel over 

een eventue le werkhervatting, hetgeen verzekerden in grote proble men kan 

brengen ten opzichte van bedrijfs- en vooral verzekeringsgeneeskundigen 

(Zie lhui s, 1969 5; Polak en De Ruiter, 1984 6; Streng, 1984 7). 

Naast factoren die het ziekte verz uim bekorten en de arbeidsgeschiktheid 

bevorderen zij n er echt e r de afgelopen ja ren ook steeds meer factoren 

gesignaleerd me t een tegenov e rg es te lde we rking. De Groot (1958) was in ons 

land één van de eersten di e in dit verband van ia trogeen verzuim sprak, doelend 

op de gevolgen van het toenemend aantal verwijzingen naar de tweede lijn en de 

daarmee gepaard gaande wachttijden 8. Inmidde ls heeft dat ertoe geleid dat de 

gezondheidszorg - net als de arbeidsomstandigheden en de sociale zekerheid -

gerekend wordt tot de factoren die ook een négatieve invloed kunnen hebben op 

de omvang van het beroep op Ziektewet en WAO/ AAW . Een systemati sc he 

inventarisatie van problemen op dit specifieke terrein ontbreekt echter, evenals 

een hanteerbaar overzicht van de relatie van de curatieve gezondheidszorg met 

ziekteve rzu im en arbeidsongeschiktheid. Vooral lijkt het tot nu toe te ontbreken 

aan op grote schaal toepasbare oplossingen voor de vaak a l lange re tijd bekende 

problemen. 

In een poging deze hardnekkige impasse te doorbreken kiezen we voor de 

volgende benadering: Na een toelichting van een groot aantal basisgegevens en 

begrippen volgt een inventarisatie van onderzoekresultaten en standpunten 

omtrent de curat ieve gezondheidszorg in relatie tot z iekteverzuim en arbeids

ongeschiktheid. Op basis van de vele problemen die daarbij naar voren komen 

word t a ls vraagstelling geformuleerd: Wat kan de curatieve gezondheidszorg, 

meer dan tot nu toe, bijdragen aan het terugbrengen van het omvangrijke beroep 

op Ziektewet en WAO/AAW? 

In een stroomdiagram wordt vervolgens de relatie van de behandelende sector 

met ziek t everzuim en arbeidso ngeschiktheid weergegeven. De belangrijkste 

aanknopingspunten daaruit - de ziekmelding; he t eerste contact met de hui sarts; 

verwijzingen binnen de eerste lijn, naar de tweede lijn en de geestelijke 

gezondheidszorg; reval idati e en reïntegratie - bieden bij uitwerking meer 

inzicht in de vraag op welk terrein het mog e lijk is via onderzoek bijdragen te 

leveren. De wense lij kheid daarvan wo rdt nog eens onderstreept door nadere 

bestudering van het verschijnsel iatrogene inva lidering. 

Op grond van het tot dan toe bestudeerde valt een groot aantal van dergelijke 
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bijdragen op te noemen. De e rvaring leert echter dat het moeilijk is wense lijke 

en mogelijke bijdragen om t e zet t en in maatrege le n die in de drukk e praktijk 

van het dag elijkse curatieve werk kans van slagen hebben. Dit in aanmerk ing 

genomen, wo rdt in de laa t s t e vijf hoofdstukken ge tracht voorste ll e n e n voora l 

een benaderingswijze te ontwikkelen om tot maatregelen te komen di e kans van 

slagen hebben en die kunnen bijdragen aan het doen afnemen van he t be roep op 

Ziek t ewe t en WAO/AAW, zonde r dat dat ten kost e gaa t van de kwaliteit van de 

curatieve zorg of de rechten van verzekerden. 

Deze voorstell en zijn allereerst gericht tot dieg enen of die ins tanti es di e 

werken in de behandelende secto r, of e r be le idsmatig mee te maken he bben: 

werkgevers- e n werknemersvertegenwoordigers, ziekenfondsen, de ove rh e id en 

de diverse adviesorganen, alsmede pa ti ëntenorg anisa ti es. Zij zijn he t di e 

maatregelen gericht op verbetering zullen moeten uitvoeren, respecti e velijk 

stimuleren en die moeten voorzien in de fin anciël e en andere voorwaarden. 

Wat dat laatste betreft dient eveneens gedacht te worden aa n de bedrijfsvereni

gingen; ook voor deze , en voor de verzekeringsgeneeskundigen die er werken, is 

he t onderwerp van deze studie van belang, e venals voor de bedrijfsgezondheids

zorg. He tze! fd e ge ldt voor aan de gezondh e idszorg grenzende hulpv e rl e nende 

inst anti es, zoals de maatschappe lijke di ens tverle ning, het we lz ijnswe rk en de 

rechtshulp, en ni e t in de laatste plaats di egenen wier belang me t name in he t 

ged ing is: we rkneme rs die voor kortere of langere tijd een beroep moe ten doen 

op de Ziektewet of de WAO/AAW . Mede met het oog op hen is getracht 

ingew ikkelde medische te rminologie te vermijden of t e verduide lijken. 

Deze dissertatie di en t beschouwd te worden als een ve rkenning, en we l van een 

nog wein ig bestudee rd grensgebied (z ie ook Soeters, 1983) 9 tusse n twee 

omvangrijke en kostbare terreinen: de gezondheidszorg en een be langrijk 

onde rdee l van de soc iale voorzieningen. De kos ten t en gevolge van de 

Ziektewet, WAO e n AAW neme n, samen met di e van de gezondheidszorg, 

éénvijfde van het nationaal inkomen in beslag. (Van de n Bosch en Petersen, 

1982) 10 Beide gebieden kennen een ingewikk elde ontstaansgeschiedeni s en een 

co mple x heden, met sne ll e ontwikke lingen, me de onder invloed van aanz ienli jke 

bez uiniging en. De scheiding van behandel ing en controle lijkt nog t e accentue

ren dat het grensgebied ni e ma nds land is , ze ker voor de betrokken a rtsen. 

Niettemin zi jn er tal van wederzijdse invloeden en onderlinge verbanden. 

Een doorwrocht, same nha ngend antwoord op de vele problemen valt dan ook 

voorlopig niet te geven. Daarvoor is nog veel aanvullende studie en na de r 

onderzoek nodig. Met het oog daa rop is in de hi e rn a volgende hoofdstukken 
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getracht materiaal te inventariseren en te ordenen, een richting aan te geven 

voor het vinden van oplossingen en voorstellen voor nader onderzoek te doen. 

Al dit materiaal kan tevens dienen om met name in de behandelende sector de 

discussie te stimuleren over de hier aangeroerde, maar in curatieve kring nog 

veel te weinig levende problematiek; juist daar mag men zich er niet bij 

neerleggen dat in Nederland zeer veel mensen tijdelijk of blijvend arbeidsonge

schikt worden, zeker niet als de behandele nde sector zélf ook blijkt bij te 

dragen aan vermijdbaar ziekteverzuim. 

16 



1 Achtergrondinformatie 

Eén van de grootste problemen binnen de curatieve gezondheidszorg in relatie 

tot z iek teverzuim en arbeidsongeschiktheid is het gebrek aan kenni s in die 

sec tor omtrent de relatie tussen we rk en gezondheid en omtrent de Ziektewet 

en de WAO/ AAW, hun ontstaan, hun toepassing en de daarmee samenhangende 

mo ei lijkheden. 

Met het oog op dit probleem - dat nog diverse keren aan de orde zal komen -

volgt hier eerst de nodige achtergrondinformatie en een nadere begripsbepaling. 

1.1 De arbeidso ngeschi ktheidswetten als verworvenhe id 

Wie zijn geschiedenis niet kent, moet deze 
herhalen . 

Napoleon 

Onze soc iale we tgev ing is een produc t van de 
worsteling van de arbeidersbeweg ing in het 
begi n van deze eeuw. De Nederlandse samenle
ving e n het parlement behoren de soc iale 
verzekering als grote verworvenheid te bewaken 
en te verbeteren. 

B.S.Polak 

Tot in deze eeuw gold dat wie wegens ziekte niet in st aat was om t e we rk en 

mees t a l ook geen inkomsten had en aangewezen was op spaargeld, fami lie of de 

charitas, zowe l voor de kosten van medische hulp als voor de gevolgen van 

inkomensderving. Veelal trachtte men dan ook zo lang mogelijk door te werken 

of zo sne l mogelijk weer aan de slag te gaan, vaak tot schade van de 

gezondheid, zeke r op langere te rmijn. 

De begr ippen ziekteverzuim en arbe idsongeschikthe id kregen pas nadere inhoud 

in de loop van het streven van de a rb eidersbeweging naar een inkomensgarantie 

bij z iekte en invalidite it. Dat vormde een onderdeel van een vee l bredere strij d 

die in de vor ige eeuw losbrak in de gehele zich indust ri a li serende wereld, met 

a ls inzet de verbetering van de mensonwaardige leef- en arbeidsomstandigheden 

van de werkende bevo lking. Deze resu lteerde - voor een groot deel pas in deze 

eeuw - onder meer in forse a rbe idstijdverkorting, verbod op kindera rb eid en 

nachtarbeid voor vrouwen, verbetering van werkomstandigheden en beloning, 
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als me de in een s te lse l va n sociale zekerheid, inclusie f lo ond ervingswe tte n 

inge va l van onge va l, z ie kte of invalidite it, e n verzekering e n tegen z iektekos te n. 

(Z ie bij voorbe eld Huy s ma n e .a ., 1973 1; Va n Nieu wenhuize , 1980 2; Luyckx , 

1982 3) 

Dez e ontwikkelingen z ijn ook voor de volksgezondhe id van grote waarde 

ge weest - evenals beter e hui s ves ting, hygi ë ne e n een s tijgend levenspeil. Ze 

vormden fundamentel e voorwaa rd en voor een be ter, gezonder bestaan, en 

na me n financiële dr e mp e ls we g di e voorh een mensen ervan weerhielden tijdig 

me di sche hulp in te r oepen. Vooral de sociale zekerh e id betekende een goede 

pre ve nti e teg e n a rmo ede , een va n de be la ngrijks te z iekteoorzak e n (Muntendam, 

1980)4. 

De gezondh e idsz org da nk t aan bovengenoemde epi sode he t onts taa n va n e en 

ni e uwe , inmiddels nie t me er weg te denken ta k: de Soc ia le Geneeskunde . De 

eers te de finiti e daarv a n werd in het turbulente jaar 1848 g e fo r mul eerd door de 

Fra nse chirurg Jules Guérin me t de woorden: La médi c ine soc ia le es t !'e ns e mbl e 

des ra pports e ntr e la mé di c ine e t la société. Aldus Doele ma n (1980)5, di e 

c omme nta r ieert: 'Deze re lat ies tussen de geneesk und e en de ma a tscha ppij 

di e nden volge ns Guérin op hun e ige n we t enschappelijke waar de beoordeeld te 

worde n, zo nder rekening t e houde n me t politi eke of dogma ti sche achte rgrond en. 

De ge ne eskunde moest uit haar ivor e n tor e n tr e den en z ic h ma a tschappelijk 

geëngageerd ops tellen. ( ... ). Vele a nd er en in de twe e de helft van de vorig e eeuw 

kunnen als belichamers va n de c oncepti e van Guérin worde n beschouwd. Te 

denk e n is aan een geneeskundig e a ls Vir c how (1821-1902) in Duitsland die me t 

z ijn "C ellular-pathologi e" een grondslag voor de na tuurwe te nschappelijke 

ontwikke ling van de ge neesk unde leg de e n di e daar naas t a ls sociaa l bewoge n 

a rts binnen en bui t e n de R ijksdag ges tr e den heef t tegen maa tschappelijke 

mi ss ta nden.' 

Dokter en Mil ikowsk i (197 3) 6 her inne r en eraa n da t Vir c how z ic h in 1848 

aa ns loo t bij de s tr ijd voor democratisc he r echten, na da t hem ge bl eken was da t 

jui s t de ar me de len van de bevolking in Sil ez ië wer de n ge tro ffen door ty fu s a ls 

ge volg van hun onguns ti ge levensomstandigheden. Wa t ons la nd be tr e f t wijs t De 

Boorder (1983) 7 op onderz oeke n van Coronel (1827-1892) naa r de vaak slechte 

ar be idsoms tandigh e de n in t ex ti e! fabrieken in Wal c heren en Hil versu m, en in 

di a ma nts lijperije n in A ms te rdam. Ov erigens besc hou wde Corone l z ic h zelf ni e t 

a ls soc iaal-geneesk undi ge : Hij sprak van gezondhe idsleer en reken de z ich to t de 

hygië ni s ten (Doelema n, 1980)8. 

Aan he t bovens taa nde di e nt wel te wo r den toegevoegd da t een de rg el ijke 

houding va n a rtsen la ng ni et a l t ijd rege l was (Durrer , 1983) 9• E e n beru cht 
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voorbeeld is het ach terwege laten door de medische stand van quarantaine

maatregelen bij een c hol er a- ep idem ie in Leeds omdat z ich dat slecht verdragen 

zou hebben met de industriële en ha nde ls belangen (Lapr é , 1983)10. 

Nederland li ep met de soc ia le wetgevi ng overigens aanz ienlijk achter bij de 

omr ingende landen, met name bij Dui ts la nd. Prins (1983) 11 schri jft daarover: 

'Op 17 november 1881 werd in de zogenaamde Ka iser li che Botschaft een 

wette lijk verplich te verzekeri ng aangekondig d inzake z iekte, ongeva ll e n, inva l i

diteit e n ouderdom. Drie jaar eerder was h e~ "Soz ia li s tengesetz " a fgekondigd, 

waarin sociaaldemocraten a ls rijksvijand werden a fg esch ilderd en waardoor ze 

in de illegaliteit werden gedreven. Tene inde nu rus t en orde in z ijn ri jk te 

bewaren, voerde Bismarck een socia le verzekeringswetgev ing in. De arbeiders , 

die a ls politiek-kritisch werden beschouwd, zouden van de ergs te materiële nood 

verlost worden, en daardoor ge lijktijdig ontdekken dat voor deze bes taans

verbe tering geen revolutie nodig was'; in 1883, 1884 en 1889 werde n de 

betreffende vier wetten ingevoerd. 

Figuur 1 Verzekeringen tege n inkomstenderv ing t.g .v. z iek te of ong eval 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

Il ~=====:::====-==~o~L-i:_-va~l l_e-,n=w=ct:::'.[=======:! ======:1=~-----~ 
1 

1 

[i Invalid iteit swe t 

[. ·-· Zee-onge val lenwet 

Land- en tuinbouwongeval lenwe l - -i -- -- -
Ziektewet 

Mi jnwerker sinv al i di t e i tswc t 

1970 

1 

1 

WAO 

Bron : F. D oeleman (red .), A rbeidsongeschiktheid , ziekte en sociale \erzekering , Leiden , Boerha a\ e Commissie , 

1982,p . 8. 

1980 

In ons land valt uit die periode e igenlijk alleen de Wet van Van Houten uit 1874 

ter beperking van k inderarbe id te ver me lden . In E ng ela nd dateert een derg elijke 

wetgevi ng a l uit 18 33 en in Pru isen uit 1839 (Gie le , 1981 ) 12. Het 'Kinderwetje' 

en de kritiek op de gebrekkige nalevi ng ervan waren overigens voor een 
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belangrijk deel de verdienste van onderzoek van Coronel (Giele, 1981) 13. Mede 

op grond van zijn rapportages drong de - toen nog niet Koninklijke - Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst bij het parlement aan op 

maatregelen, hetgeen mede leidde tot de eerste Parlementaire enquête (1887) 
14. Deze betekende een belangrijk e impuls voor het op gang komen van de 

sociale en arbeidswetgeving: de Arbeidswe t (1889) en de Vei ligheidswet (1895), 

met in 1890 de oprichting van de Arbeidsinspectie, in 1903 uitgebreid met 

artsen (Van Nieuwenhuize, 1980) 15; en voorts onder andere een reeks van 

ongevallen- en invaliditeitswetten, vanaf de Ongevallenwet van 1901 (Doele

man, 1980 16; zie ook Figuur 1). 

1.2 De Ziektewet 

Pas in 1930 werd de Ziektewet ingevoerd, nadat een eerste ontwerp a l in 1899 in 

de Tweede Kamer aa n de orde was gekomen, en nadat het parl ement in 1913 het 

ontwerp van Talma had aangenomen (Hulst en Vrooland, 1982) 17 . Muntendam -

in 1931 behorende tot de eerste groep zogeheten districts-controlerende genees

kundigen - zegt over de uitvoering : 'In Talma's wet zou deze door de overheid 

geschieden, door de Raden van Arbeid, terwijl in de twintiger jaren de 

principiële wijziging in de wet tot stand kwam dat de uitvoering voornamelijk in 

handen werd gelegd van het bedrijfsleven, wat in die tijd wilde zeggen van de 

uit werkgevers bestaande bedrijfsveren igingen. ( ... ) Het grootste deel van de 

bedrijfsverenigingen droeg de a dmini s trati e van de uitvoering over aan een 

centraal adminis tra tiekan to or, Centra a l Beheer genaamd, een orgaan, dat op 

coöperatieve gronden ook de administratie van andere risico- dragende organen 

uit het bedrijfsleven voerde. Wat betreft de uitvo er ing van de Ziektewe t zou 

Centraal Beheer de voorloper zijn van he t in 1952 tot stand gekomen 

Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK).' 18 

In de ja ren dertig gold het systeem van de directe con trol e : Zo snel mogelijk na 

de ziekte-aangifte werd medisch onderzoek verri c ht door de con trol erend 

geneeskundige, bij voorkeur binnen de drie wachtdagen welke de wet toen kende 

(M untendam, 1980) 19 : 'De patiënten werden in de verschillende cen tr a , waar 

door mij spreekuur werd gehouden, opgeroepen en allen die niet konden komen 

moesten worden bezocht. ( ... ) Snelle controle moest geschieden bij werknemers 

voor wie door de bedrijfsvereniging geen wachtdagen in rekening werden 

gebracht dan wel een hogere uitkering dan de 80% van het loon zoals de wet die 

kende.' Aldus Mun tendam, die eraan toevoegt in die jaren ook zaterdag 

spreekuren te houden, en patiënten die dan niet verschenen 's middags nog te 
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controleren, of eventueel 's avonds, en zelfs op zondag, zoals in tijden van 

griep. 

Hij tekent hierbij nog aan: 'De uitvoerders van de sociale verzekering hadden 

overigens weinig belangstelling voor de betekenis van de Ziektewet voor de 

volksgezondheid. Toen ik in 1934 bij de president-directeur van Centraal Beheer 

pleitte voor een goede registratie van de medische gegevens bij de uitvoering 

van de wet, kreeg ik te horen dat hij daarmee niets te maken had, want dat zijn 

taak slechts was de kosten van de Ziektewet zo beperkt mogelijk te houden 

opdat de premies voor de werkgevers laag zouden kunnen blijven.' 20 

Figuur 2 De plaats van de arbeidsongeschiktheidswetten binnen het stelsel van 

sociale verzekeringen en collectieve voorzieningen 

11 BV's met 15 BV's met A lgemene voorlichting 
eigen administra t ie 
adm in istrati e bij GAK Voo rli chtingscent ru m Sociale verzekering 

D Vo lksv erzekeringen D Werk ne mersverzeke ringen 

Bron: V.Chr. Vroo land (re d. ), Werk en gezondheid , Alphen a/d Ri jn/Brusse l, 1982, p. 20 . 

Reeds in de loop van de jaren dertig, maar zeker na 1945, werd in veel CAO's 

geregeld dat de werkgevers de Ziektewet-uitkering van 80% van het dagloon tot 

100% aanvulden, en ook de inmiddels tot twee teruggebrachte wachtdagen voor 

hun rekening namen (Draaisma en Smulders, 1978 21; SER , 1982 22 ). Na nog 

enke le aanpass ingen in 1967 als gevolg van de invoering van de WAO - waarover 

later in dit hoofdstuk meer - kreeg de Ziektewet de huidige vorm: een 

verzekering tegen loonderving als gevolg van ziekte, ongeva l of gebrek, voor 

ie dere werknemer onder de 65 jaar, gedur ende ten hoogste 52 weken. 23 

Er wordt geen onderscheid gehanteerd tussen mannen en vrouwen; er geldt geen 
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minimumdagloonbeperking en evenmin de eis dat er een minimale periode 

gewerkt is. Voor ambtenaren bestaat een aparte regeling. De uitvoering is in 

handen van bedrijfsverenigingen, (Zie ook Figuur 2) en de fin anc iering loopt via 

een premieheffing - variërend per bedrijfstak - voor werkgevers en werknemers . 

In 1980 bedroeg de premie gemiddeld nog 6,6% respectievelijk 1,24%, tegen 

4,8% respectievelijk 1,0% in 1984. 24 De a fn ame is vooral een gevolg van het 

dalend z iekteverzu im. Vermeld dient nog te worden dat ook loonderving bij 

zwangerschap en bevalling via de Ziektewet geregeld is: 100% van het dagloon 

wordt uitgekeerd zes weken voor de vermoedelijke geboortedatum en zes weken 

na de bevalling. 25 

Hoezeer deze wet ook nu nog a ls een verworvenheid beschouwd wordt, bleek uit 

de fe ll e acties, tot stakingen aan toe, waarmee de vakbeweging z ic h in 1982 

met succes teweerstelde tegen kabinetsp lannen tot verlaging van de Ziektewet

uitkeringen. 26 Bij de werkgevers bestond overigens, ook bij andere gelegen

heden, eveneens weinig animo voor wijziging. (SER, 1982 27 ; VNO/NCW, 

1984 28 ). Te verwachten valt derhalve dat in de toekomst dergelijke voornemens 

opnieuw op s terke weerstand zullen s tuiten. 

1.3 Enkele gegevens over ziekteverzu im 

Hoewel zij in het vo lgende hoofdstuk nog aan de orde zullen komen, verdienen 

hier a lvast de begrippen ziektever zuim en arbeidsongesch ikthe id enige toelich

ting. Zowe l bij uitker ing en krachtens de Ziek tewet als kr achtens de WAO/AAW 

is er in de wet sprake va n a rbeidsong eschik th eid, in het eerste geval voor het 

eigen werk, in het tweede geval voor in billijkheid op te dragen werk. In het 

a lg emeen spraakgebruik duidt men ech ter met de term arbeidsongeschikten 

vaak diegenen aan die een uitkering ontvangen krachtens de WAO/ AA W. Zolang 

men een uitkering krachtens de Ziek tewet ontvangt is er zowe l sprake van 

ziekteverzuim a ls van arbe idsongeschiktheid (in de zin van de Ziektewet). 

Met de invoering van de Ziek tewet deed zich de noodzaak gevoelen van 

registratie , allereerst ten behoeve van de uitvoering door de bedrijfsver

enigingen, maar later ook ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar 

ontwikkelingen en achtergronden van ziekteverzuim. Zo ontwikkelde bij 

voorbeeld het Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg (NIPG) na 

de oorlog een registratiesysteem, opgeze t volgens internationale ILO- en WHO

afspraken (Draa isma en Smulders, 1978). 29 Op basis van cijfers van het NIPG 

begon ook het Centraa l Bur eau voor de Stat istiek met het publiceren van 

gegevens over z iekteverzuim, en sinds 1975 houdt de St ichting CCOZ zich 
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. . . b . 30 eveneens met verzu1mreg1strat1e ez 1g. 

Als graadmeter voor het z iekteverzuim wordt in de regel het begrip verz uim

percentage gehanteerd: het gemiddelde aantal verzuimde dagen per honderd 

kalenderdagen per persoon. Ander e verzuimmaten z ijn de ge middelde duur per 

verzuimgeval, en de verzuimfrequenti e : het gemidde lde aanta l verzuimmeldin

gen per persoon per jaar (Smulders, 1984) 31. 

In Tabel 2 wordt een overzicht gegeven van het verloop van het ziekteverzuim 

van 1950 tot en met 1983. Kenmerkend is de geleidelijke s tijging tot 1978-1979, 

gevolgd door een daling. 

Tabe l 1 Ziekteverzuimpercentages per jaar 

M v TOTAAL M v TOTAAL 

1950 4,0 4, 6 4,1 1977 9,2 11,5 9,5 
1955 4,6 4,7 4,6 1978 9,7 12,0 10,0 
1960 5,3 5,0 5,3 1979 9,7 12 ,0 10,0 
1965 6,4 5,9 6,3 1980 9,1 11, 3 9,4 
1970 7,6 8,4 7,7 1981 8,2 10, 9 8,5 
197 5 8,5 10, 5 8,8 1982 7,8 10,3 8,1 
1976 9, 0 11,0 9,3 1983 7,2 9,4 7,5 

Bron: NIPG, Jaaroverz ichten ziekteverzu im tot en me t 1983. 

Het aa ntal z iekmeldingen per werknemer schomme lt a l een aantal jar en rond 

een gemidde lde van twee per jaa r voor mannen, en dri e voor vrouwen. 32 Eén op 

de twee ziektegevallen kan worden toegeschreven aan wat kortheidsha lve als 

griep of verkoudheid wordt aangedu id. 33 Het aanta l Ziektewet-dagen bedroeg 

in 1960 ongeveer 23,5 miljoen, in 1970 ongeveer 52 miljoen en in 1980 ongeveer 

68 ,6 miljoen, om daarna a f te nemen tot naa r schatting 60 mi ljoen in 1983. 34 

De toename van het z iekteverzuim van 1955 tot 1978 kwam vooral voor 

rekening van een stijgend aanta l ziekmeldingen: de gemidde lde z iekteduur nam 

vee l minder toe, van veertien naar 17 dagen voor mannen, en van ti en naar 

veertien dagen voor vrouw en (SE F~, 1982) 35. Het verzuim van zeer korte duur 

(minder dan zes dagen) is tot he t einde der jaren zeventig zowel relati e f a ls 

absoluut toeg enomen, evenals het verz uim langer dan zes maanden (SER, 

1982) 36. 

Vanzelfsprekend varieert het verzuimpercentage gedurende de verschillende 

se izoenen (Z ie Tabe l 2). 

Van be lang is ook welke categorieën werkne mers relatie f vaker en/of la ng er 
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verzuimen. Uit CCOZ-gegevens uit 1980 valt op te maken dat het kortdurend 

verzuim (korter dan twee weken) zich vooral voordoet bij vrouwen, jongeren en 

ongehuwden. 37 Om organisatorische redenen ervaren bedrijven dit in het 

algemeen als lastiger dan langdurend verzuim. 

Tabel 2 Ziekteverzuimpercentages per maand 

In procenten 1982 totaal 1983 totaal 

~aarci jfers 8.1 7.5 
januari 9.4 9.3 
februari 9.6 9.0 
maart 9.7 8.7 
april 8.8 8.0 
mei 8.4 8.0 
juni 8.4 8.1 
juli 7.9 7.2 
augustus 6.9 7.1 
september 7.8 8.1 
oktober 8.6 8.8 
november 8.5 9.0 
december 9.2 8.6 

Bron: NIPG,Feiten & Cijfers nr. 5 (29-2-1984) 

Wat vrouwen betreft: Het feit dat z ij gemiddeld een hoger verzuimpercentage 

hebben dan mannen wordt veroorzaakt door een hogere frequentie van ziekte. 

Uit onderzoek van Schokking-Siegerist (1979) 38 blijkt dat dat vooral voor 

rekening komt van jongere ongehuwden en gehuwden zonder kinderen. Zij 

concludeert dat het hogere verzuimcijfer van vrouwen meer te maken heeft met 

de leeftijd dan met het geslacht, en niet kan worden toegeschreven aan dubbele 

belasting. 

Langerdurend verzuim (langer dan zes weken) doet zich meer voor bij ouderen, 

gehuwden, bepaalde groepen buitenlandse werknemers (met name van Turkse en 

Marokkaanse origine), werknemers met een laag functie- en opleidingsniveau, 

handarbeiders en werkers in ploegendienst. 39 

Ook in het volgende hoofdstuk komen nog een aantal z iekteverz uimindelingen 

aan de orde. 

Er zijn grote verschillen tussen de diverse bedrijfstakken (Z ie Tabel 3) en tussen 

handarbeiders en leidinggevend of administrati ef personeel, van wie het 

ziekteverzuim 12% respectievelijk 4% bedraagt. 40 En ten slotte vertonen ook 

de regio's in ons land ni e t onaanzienlijke onderlinge verschillen (Z ie Tabel 4). 

Wat de diagnoseca tegorieën betreft: Het grootste deel van het zi ekteverzu im 
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Tabel 3 Ve rschillen in ziekteverzuim per bedrijfstak (1978) 

Bedrijfsgroe p Ziekteve rzuimpe rcentage 

10. Scheepsbouw 
ll. Te chnische apparaten 
17. Gas, Ele ctriciteits- en wate r-

le idingenb edrij ven 
30. Levensmidde len 
40. Chemie 
80. Banken en ve rzekeringsmaa t

schappij en 
91. Grootwink e lbedrijven 

Totaal alle bedrijfsgroepe n 

Br on: NIPG 

Manne n Vrouwen 

12,8 -------
9,1 13, 7 

8,1 8,6 
12, 3 19,0 
8,7 12,1 

6 , 5 8,5 
6,5 10,8 

9,7 12,0 

Tabel 4 Ziekteve rzuimpe rcentage in div e rse delen van Nede rl and in 1981 

Gewest Verzuimpercentage 

Groning en, Friesland en Drenth e 
Ove rij ssel en Gelderl and 
Utrecht, N-en Z-Holland, Zee land 
No ord Bra bant en Limburg 

mannen 

10,0 
8,0 
8,0 
9 ,1 

Bron: NIPG; Overzicht z iekte ve rzuim 1982, NIPG, Le iden, 1983, p.5. 

Tabe l 5 De ze ven voornaams t e di agnoseca tegorieën bij ziekte ve rzuim 

Diagnose 

1. Onbekend 
2. Ademh alingswegen 
3. Bewegingsapparaa t 
4. Psychi sche afwijkingen 
5. Maag-darm afwijkingen 
6. Ong e va ll en 
7. Zwa ng e rsc hap 

Totaal 

Bron: CBS, 1981 

Mannen 

61,1 
10,1 
9,1 
4, 3 
4 , 2 
6 ,8 

95,6 % 
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Vrouwen 

13,8 
12 ,1 
10,0 
12,3 

Vrouwe n 

60,6 
13 , 3 

5 , 3 
5 , 6 
3 ,8 
2, 6 
3,6 

94 ,8 % 



komt voor rekening van een klein aantal diagnoses (Zie Tabel 5). Opvallend is de 

categorie 'onbekend', die de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen tot 

ongeveer 60% van het totaal, zoals af te lezen valt uit Tabel 6. Het betreft 

vooral verzuim ten gevolge van korterdurende aandoeningen, die alweer hersteld 

zijn voordat er contact met de verzekeringsgeneeskundige heeft plaatsgevon

den. 

In de jaren dertig lag dat anders: Als gevolg van de toen gebruikelijke directe 

controle kwamen ook kortdurende ziekten ter kennis van de controlerend 

geneesheer, aldus Muntendam 41 , die daaraan toevoegt, dat a l in die tijd het 

diagnosenummer 38: nerveuze klachten, tamelijk veelvuldig voorkwam (in het 

noorden, P.B.), maar lang niet zo frequent als in het geïndustrialiseerde wes ten 

van het land.' 

Tabel 6 Percentage ziektegevallen met uitker ing, per jaar van aanvang naar 

oorzaak 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Psychische 
ziekten 4,5 5,2 5,3 5,5 5,6 5,4 5,0 5,0 4,7 4,5 
Ziekte van de 
ademhalings-
wegen 21,2 17,0 15,2 15,1 14,7 13,8 12,6 12,3 11,1 12,6 
Ziekte van de 
bewegings-
organen 7,9 8,2 8,1 8,2 8,5 7,9 7,4 7,5 7,8 7,5 
Onbekend 43,8 47,0 49,4 50,4 41,3 55,9 59,1 59,1 61,0 61,4 

Bron: De Klerk e.a., TvSG 61 (1983) nr. 13, p. 435. 

De verdeling van de percentages verschilt weer per groep werknemers. Zo bleek 

bij onderzoek van Molendijk in 1979 onder ongeveer 23.000 Rotterdamse 

gemeenteambtenaren met velerlei functies dat de helft van het ziekteverzuim 

voor rekening kwam van aandoeningen van het bewegingsapparaat, van 

psychische en van acute respiratoire aandoeningen (respectievelijk 17, 21 en 9 % 

voor mannen en 12, 24 en 10% voor vrouwen). 42 De eerste twee oorzaken zijn 

tevens de belangrijkste ten aanzien van blijvende arbeidsongeschiktheid. 43 

Ook in andere landen vindt regi s tratie van ziekteverzuim plaats. Internationale 

vergelijkingen brengen echter aanzienlijke verschillen per land aan het licht wat 

betreft meetmethode, duur, populatie en definiëring van ziekteverzuim (Prins, 

1981 44 ; Sa lowsky , 1980 45). Laat men deze factoren buiten beschouwing, dan 
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kennen Japan en de Verenigde Staten een zeer laag, Zweden en Nederland 

daarentegen een relatief hoog verzuim. Prins (1984) 46 trachtte met genoemde 

factoren wel rekening te houden bij een vergelijking van het verzuim in 

Nederland, België en West-Duitsland: De eerste twee landen gaven een 

aanzienlijk verschil te zien, het verzuim in de Bondsrepubliek hield daar 

ongeveer het midden tussen. Op basis van een onderzoek in zes landen werd 

geconcludeerd dat oplossingen voor verzuimproblemen eerder van binnenuit 

moeten worden gezocht dan door het overnemen van - op het eerste oog 

aantrekkelijke - buitenlandse organisatievormen (A ndriessen, Holthuis en Prins, 

1983) 47• 

Zowel kwantitatief als kwalitatief vormt het langerdurend verzuim het grootste 

probleem. Van diegenen die verzuimen heeft grofweg 40% na één week het werk 

hervat, 70% na twee weken en 85% na vier weken (GAK, 1984) 48 . Van het 

totaal aantal ziektegevallen duurt 12% langer dan zes weken, waarmee 62% van 

het aantal Ziektewetdagen gemoeid is (Z ie Tabel 7); nog duidelijker ligt dat na 

drie maanden: 5% van de z iektegevallen duurt langer dan drie maanden, maar 

beslaat wel ongeveer 45% van de verzuimdagen. 49 

Tabel 7 Ziekteverzuimduur (1977 ) 

Aantal Aantal 
Duur gevallen (%) dagen(%) 

t/m 7 dagen 49 8 
8 t/ m 42 dagen 39 29 
43 dagen en meer 12 63 

Totaal 100 % 100 % 

Bron: Kruidenier , Ziekteverzuim 1977-1980, Amsterdam, 1982, p. 40. 

Van het totaal aa ntal ziektegevallen komt uiteindelijk 1,5% in de WAO. 50 Van 

diegenen die na drie maanden nog in de Ziektewet lopen, blijkt éénderde toe te 

treden tot de WAO, 51 tegenover tweederde van hen die na zes maanden nog 

een uitkering krachtens de Ziektewet krijgen. 52 

Wat de med ische bemoeienis betreft: De eerste drie maanden heeft die van de 

curatieve sector de overhand - vooral na de eers te weken - in de res t van het 

Ziektewet-jaar de verzekeringsgeneeskundige (Luyckx, 1982). 53 

Hoe langer de Ziektewet-periode duurt, des te meer lijkt het fenomeen 
. . l"d . 54 1a trogene in va 1 ering op te treden, waarop we nog terug zullen komen. 
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Op grond van het bovenstaande zal het accent in deze studie vooral komen te 

liggen op ziekteverzuim, langer dan enkele weken, en de blijvende arbeidsonge

schiktheid die daaruit vaak voortvloeit. 

Net a ls in de gezondheidszorg tenslotte neemt aandacht voor preventie in de 

Ziektewet slechts een bescheiden plaats in. Prins wijst erop dat bij de invoering 

van de nieuwe Ziektewet in 1967 voor bedrijfsverenig ingen een dertiende

weeksmeldingsplicht aan de GMD (Gemeenschappelijke Medische Dienst) be

stond. Het grote aantal meldingen kon echter niet worden verwerkt, waarna de 

verplichting vervangen werd door een sys teem van spontane meldingen: Als een 

verzekeringsgeneeskundige vermoedt, dat er geen terugkeer naar de oorspronke

lijke arbeidsplaats te verwachten is, kan hij zic h al vóór het einde van het 

Ziektewet-jaar tot de GMD wenden met het verzoek om begeleiding van de 

arbeidsongeschikte. Revali datie en eventuele aa npassing van de arbeidsplaats 

kan dan in een eerder stad ium aanvangen. Eind 1981 heeft men echter de 

dertiende-weeksmelding weer ingevoerd. Er z ijn nu drie concrete handelingsmo

menten: In de vierde en zesde maand van de arbeidsongeschiktheid voeren de 

bedrijfsverenig ingen een systematisch onderzoek uit naar de vraag of er 

z iektegeva llen zijn waarbij revali datie wenselijk is. Is dat het geval, dan wordt 

contact opgenomen rnet de GMD. In de negende maand volgt het 'advies einde 

wachttijd', waarin aa ngegeven wordt of een verzekerde voor een WAO/AAW

uitkering in aanmerking komt, en of revalidatie noodzakelijk geacht wordt 

(Prins, 1983). 55 

In de praktijk wordt er van genoemde, preventief bedoe lde maatregelen echter 

weinig gebruik gemaakt. 

l.4 Oorzaken en ac htergronden van het z iek teverzuim 

( ... ) maer d'arts moet niet alleen verstaen / hoe 
hoogh de brand der koorts zij gestege /,en waer 
't den ziecke schort ; wa t sterck te hem verlegen 
/ van pijne kermen doet; maer d'oirzaeck zien, 
waer uit / de groote zwaerigheid van deze 
kranckheid spruit. 

Joost van den Vondel 

Het is nog niet exact bekend welke factoren in welk e mate verantwoordelijk 

zi jn voor het z iekteverzu im - de talrijke en omvangrijke publikaties op dit 

terrein ten spijt. Er is ni ettemin we l een bepaalde consensus gegroeid. 

Oorzaken en achtergronden kunnen gelegen zijn op een vijftal terre inen: de 
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arbeidssituatie, de persoonlijke levenssfeer, de werking van de gezondheidszorg 

en het sociale verzekeringsstelse l, en de algemeen sociale, sociaal-culturele en 

sociaal-economische situatie. (VNO/NCW, 1971 56• Draaisma en Smulders, 

1978 57 ·FNV 1980 58 · SER 1982 
59

) 
' ' ' ' 

Eveneens is men het erover eens dat standaardoplossingen voor situaties met 

een hoog verzuim niet te geven zijn, en de aanpak telkens van de concrete 

omstandigheden afhangt. (Allegro,1982 60). 

Aan de arbeidsomstandigheden - materieel en immaterieel - wordt in het 

algemeen een grote invloed toegekend (Z ie bij voorbeeld SER, 1982). 61 

Verbaan 62 vermeldde in 1980 resultaten van een onderzoek onder 80.000 

werknemers van Philips: Bij het hoogste functieniveau lag het verzuimpercen

tage op 3,7, bij het laagste niveau op 18. Dergelijke verschillen, maar dan 

gekoppeld aan het salarisniveau, kwamen ook naar voren bij onderzoek onder 

23.000 Rotterdamse gemeenteambtenaren. (Molendijk, 1979) 63 

Een handzaam overzicht van factoren in het bedrijf die het verzuim beïnvloeden 

geven Draaisma en Smulders. Zij maken daarbij een onderscheid tussen factoren 

die verbonden zijn aan het bedrijf als geheel en aan een specifieke taak, functie 

of positie in het bedrijf (zie Tabel 8). 

Twee elementen zijn vooral van belang in een tijd van grote werkloosheid. Van 

de dreiging van ontslag kan een verz uimverhogende invloed uitgaan, zoals bij 

voorbeeld blijkt uit studies van Va n Kesteloo (1974), 64 Bühring (1975) 65 en 

Meems (1981) 66. Ook het tegenoverges telde kan overigens het geval z ijn (zie 

bij voorbeeld Kruidenier, 1981) 67 . Voorts dient tegenover het feit dat werk een 

z iekmakende invloed kan hebben, gesteld te worden dat ook van niet-kunnen

werken - hetzi j als werkloze, hetz ij als arbeidsongeschikte - een welz ijns- en 

gezondheidsbedreigende werking kan uitgaan. (Meerens-Riedstra, 1982 68; Bren

ner 69 ; Spruit, 1984 70) 

Als factoren uit de persoonlijke levenss feer worden allereerst aangemerkt: de 

gezondheidstoestand en factoren die daarop van invloed kunnen zijn, zoals (te) 

veel roken, drinken, eten en bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding - zo zijn 

sportletsels verantwoordelijk voor ongeveer 2% van het totaal aantal ziektewet

dagen (De Pater, 1982) 71 ; en verder veranderende waarde-oriëntaties rond 

werk, gezag en medezeggenschap (Philipsen en De Vries - Van der Zee , 1970 72). 

Draaisma en Smulders (1978) 73 noemen nog als factoren: leeftijd, geslacht, 

reistijd, nationaliteit, burgerlijke staat, aantal thuiswonende kinderen, oplei

dingsniveau, stedelijkheidsgraad en lengte van het dienstverband. 

Wat de meer algemene sociaal-economische en sociaal-culturele invloeden 
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betreft wijst Kruidenier (1983) 74 op het verband tussen het dalende ziektever

zuim en de stijgende werkloosheid (Zie Figuur 3). 

Vroege (1983) 75 noemt als voornaamste structurele oorzaak voor het hogere 

ziekteverzuim in Nederland in vergelijking met la nden als Frankrijk en West

Duitsland het achterblijven in het aantal vrije dagen. Daardoor is er in ons land 

onvoldoende hersteltijd om ervoor te zorgen dat belasting en belastbaarheid met 

elkaar in evenwicht blijven. Vijf tot acht vrije dagen ex tra of een vergelijkbare 

arbeidstijdverkorting zou een daling van het ziekteverzuim tot gevolg hebben, 

en bovendien nog een stijging van de arbeidsproduktiviteit (Zie Figuur 4a, b, c). 

Vroege spreekt in dit verband z elfs van de enige mog e lijkheid voor een integrale 

en fundamentele aanpak van het ziekteverzuim in Nederland. 76 

Tabel 8 De verzuimbeïnvloedende factoren in het bedrijf gegroepeerd volgens 

hoofdfactoren 

Hoofd factoren 

li chamelijk e belas tingsfactoren 
i n het werk 
(c .q. werk bezwaren) 

b inding 
aan het 
werk 

binding aan 
de werk-
gr oep 

stabiele taak inhoud 

taakuitbreid ing 

vert icale 
verhoudingen 

Factoren 

1. hinderlijke en/of schadelijke lichamelijke werkorn-
standigheden en werkhoudingen 

2. ploegendi enst 
3. individuee l ta ri e fwerk/tempodwang 
4, te kort aan personeel/vee l overwerk 
S. we rktijdverkorting 

6 . weinig onvoorspelbaarheden in het we rk 

8. werkoverleg 
9. werkst ruc turering 

10. democ r ati sche stijl van leid inggeven 
11 . delegat ie van verantwoordelijkheden aan ni et l e iding

gevenden 
___ __ _ __ ____ _____ _____ 1_2: ~c!~i~ _v_e_r~~C:P_ ~~?~~ ~-a~=~/__v~~ r_l~e~:~ _ _ _ _ _ __ _ 

horizontélle 
verhoudingen 

13. k l eine werkgroepen 
14. weinig inspringen op eigen of andere afdeli ngen 
15. weinig ver loop onder u i tvoerend personee l 

binding aan het bedr i jf 16. wein i g le idinggevende niveaus 
17. inkrimpingsbeleid (toekomstonzekerheid} 
18. k leine bedrijfsomvang 

ontwikk eling van hetpersonee lsbe l ei d 19. ontwikkelde personeelsafdeling 
20. du ideli jk vastgelegde arbeidsverhoudingen 
21- soepele snipperdagenregeling 

inhoud van tiegeleiding van 22 - in t erne en ex t erne bege le idingsac t ivi t eiten ten aanzien 
he t verzuim- de gezonde en van verzuimer s 

Invl oed op Invloed op 
het meldings- de duur 
percentage 

(+) 
( . ) 

(.) (•) 
(- ) (-) 

(-) 

(- ) 
(- ) 

(- ) 

(-) 
(-) 

0 
(o) 

- ------- -- -- --------
(-) 

( -) (- ) 

(+) 
(- ) 

(-) 
(- ) 

(- ) 
(•) 
(o) 

( - ) 
(o) 

be leid :'.:~~ _":_'=~~n_e~:r_s _ ____ __ -~?: ~~~~:. ~:~::i!f~~:~::s_k~~~i~= _2'~r~ c:r~~~~ ______________ _ 

(o) 
(- ) (- ) 

maatregelen die een 
financieel risico voor 
de verzuimer betekenen 

24 . toepassen van wach tdagen 
25 . uitkeringen l ager dan 100% van het nettoloon (- ) (o) 

-----~----

gemotiveerdheid voor een 
ve rzuimbeleid 

N.B. , + = verhogende invloed 
- = verl agende invloed 
o = geen inv loed 

26 . storingsgevoeligheid van het bedrijf voor verzu im 
27. het bedrijf heeft een afdelingskas o f is eigen ris icodrager 

("') = waarschijn li jk verhogende inv loed 
(-) = waarschijn li jk verlagende invloed 
(o) = waarschijnlijk geen invloed 

(- ) 
(- ) 

In deze lijst z ijn de 'netto-invl oeden' weergegeven. Dit betekent dat de invl oed van een factor op het verzuim ontdaan is van 
bijkomende invl oeden. 

Bron: D raaisma en Smulders (1978), p. 125 
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Figuur 3 Het verband tussen veranderingen in de omvang van de werkloosheid 

en de hoogte van het ziekteverz uim-percentage (1967-1980) 
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77 ---
-1% 79 --6~ -- +1% +2% +3% 

dGAR 
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-- ---- • 75 --70 

-- 82 
67 

80 ----- -- --
-1% 81 

Bron : Kruidenier, De bedrijfsgezondheidszorg en het dalende ziekteverzuim, 

Tv SG 61 (1983) nr. 3, p. 111. 

Becker (1980) 77 kiest voor een andere invalshoek, zich baserend op onderzoe

ken van het Sociaal Cultureel Planbureau uit 1974 en 1978 78. Hij concludeert 

dat ook sociale ongelijkheid invloed heeft op het ziekteverzuim. Ziekmakende 

en vervreemdende situaties (belastend werk, weinig ontplooiingsmogelijkheden) 

doen zich vooral bij de groep werknemers met de laagste s tatus voordoen. De 

toename van het ziekteverzuim schrijft hij toe aan de veranderde samenstelling 

van de beroepsbevolking en aan verandering in de kwaliteit van de arbeid, in 

medische technologie en in houdingen en opvattingen. 

Aansluitend op Becker stelt Wiersma (1980) 79 dat ongelijkheid in gezondheid en 

ziektegedrag onmiskenbaar een sociaa l-economische achtergrond heeft. Verklei

ning van deze verschillen acht hij primair een sociaal-economische en sociaal

politieke opgave, waaraan de gezondheidszorg niet of slechts marginaal kan 

bijdragen. 

Als verzui mbeïnvloedende factoren in de sfeer van de sociale zekerheid 

beschouwen Draaisma en Smulders (1978) BO onder meer de wijze van 

Ziektewet-contro le, het a l dan niet toepassen van wachtdagen, en de uitkerings

voorwaarden bij ziekte. Zij schrijven over de eerste factor, die nogal eens tot 

discussie aanleid ing geeft: 'De minder streng wordende Ziektewe t-controle in 
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Figuur 4 

4a 

4b 

4c 

Ziekteverzuim, aantal vrije dag en en totaal aantal r:1ietgewerkte 
dagen per jaar in West-Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland 
in de periode 1960-1978 
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Bron: Vroege, Ziekteverzuim in Nederland; een bedrijfsgeneeskundige visi e , 
Rotterdam, 1982, bijlagen p. 14 - 16. 
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een vroeg stadium van de ziekte kan op zich tot meer verzuim leiden, maar 

tevens een verkortende werking op de duur hebben. Onderzoeksresultaten op dit 

punt zijn niet eenduidig. Strenge eerstedagscontrole lijkt enerz ijds een klein 

deel van de zeer korte verzuimgevallen te voorkómen ten gevolge van de (al of 

niet terechte) angst dat het verzuim niet acceptabel blijkt te zijn; anderzijds 

bestaat mogelijk de neiging eenmaal begonnen verzuim op grond van een heel 

lichte aandoening enkele dagen lang er te maken om het acceptabeler te doen 

lijken. Strenge controle kan in extreme gevallen ook het gevaar met zich 

meebrengen dat zieke werknemers uit angst blijven doorwerken hetgeen later 

tot langduriger verzuim kan leiden'. 81 

In 1980 wees de verantwoordelijke bewindsman, staatssecretaris De Graaf 82 

erop dat strengere contro le vermoedelijk weinig effect zal sorteren, evenmin 

als een eigen risico voor de werknemer. Hij verwees naar enkele onderzoeken, 

waaruit onder andere bleek dat het niet langer uitbetalen van de eerste 

wachtdag tegen de verwachting in het ziekteverzuim deed stijgen; en uit een 

andere studie viel - onder enig voorbehoud - te concluderen dat een 

rechtstreekse relatie tussen de uitkeringshoogte en het ziekteverzuim als 

twijfelachtig beschouwd moet worden, dat wachtdagen op het totale verzuim

percentage nauwelijks van invloed zullen z ijn, en dat controle hoogstens de 

verzuimduur kan beperken. 

De verzekeringsvorm van bedrijven blijkt wel invloed te hebben op de hoogte 

van het ziekteverzuim, a lthans volgens een onderzoek van het NIPG uit 1983 bij 

ruim 100 bedrijven met tussen de 150 en 1000 werknemers. 83 Het z iektever

zuimpercentage bij omslagleden - bedrijven die het ziekterisico gezamenlijk 

dragen en de controle door het GAK laten verzorgen - bedroeg ll. Dat was 

3,5% hoger dan bij zogeheten Akers - bedrijven met afdelingskassen en 

eigenrisicodragers, die zei f de financiële gevolgen van het ziekteverzuim 

ondervinden. Slechts 0,3 procent van de bedrijven is Aker. Daaronder bevinden 

zich echter wel enkele zeer grote ondernemingen, waardoor het aandeel in de 

verzekerde loonsom veel hoger ligt, namelijk 25%. Het aanta l werknemers dat 

een beroep doet op de WAO bleek niet af te hangen van de verzekeringsvorm. 

Wel was er bij Akers, die de eerste tien weken zelf controleerden een lagere 

WAO-intrede. 

De onderzoekers concludeerden dat het z iekteverzuim zou kunnen dalen 

wanneer bedrijven een groter eigen risico moeten dragen bij Ziektewetverzeke

ringen en bovendien meer verantwoordelijkheid krijgen voor de Ziektewet-
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controle. 

Factoren ten slotte di e vanuit de gezondheidszorg het z iekteverzuim beïnvloe

den, zijn onder andere beschreven door Holthuis (1980 a en b) voor de bedrijfs

en verzeker ingsgeneeskunde en komen wat de curati eve sec tor betreft in het 

hiernavolgende uitvoer ig aa n de orde. 

1.5 De daling van het ziekteverzuim 

Zoals we reeds zagen in Tabel 1 heeft zich na een continue stijging van het 

gemiddelde ziekteverzuim-percentage - van 4,1 en 1950 tot 10,0 in 1979 - een 

daling ingezet: van 9,4 in 1980 naar 7,5 in 1983. Deze daling lag voor de diverse 

bedrijfstakken verschillend. Zo sprak de bedrijfsvereniging voor detailhandel, 

ambachten en huisvrouwen (Detam) in het jaarverslag over 1982 van een daling 

h t . kt . . 84 d" . h h . h . d . d 85 van e zie er1s1co, te z 1c ec ter in et 1aar aarop niet oorzette • 

Veel drastischer was de daling in de bouwsector, mede ten gevolge van de s terk 

toegenomen werkloosheid. Zo noteerde het Soc iaal Fonds Bouwnijverheid in 

1981 een afname van het aantal ziekmeldingen van 20%. Deze tendens zette 

zich ook in 1982 door. 86 

Deze daling roept vanzelfsprekend vr agen op en is ook aanleiding voor allerlei 

speculaties. Dat vormt een reden om er wat langer bij stil te staan. In de vorige 

paragraaf werd het verband aangegeven tussen ziekteverzuim en (wijz igingen in) 

de conjunctuur (Z ie Figuur 3). Kruidenier (1981) 87 zet uiteen dat blijkens 

diverse onderzoeken deze afname niet door een enkele oorzaak te verklaren 

blijkt te zijn. Waarschijnlijk is er sprake van een aantal gelijktijdige en 

gecompliceerde processen. Zo valt te constateren, dat de daling van he t 

ziekteverzuim 88 

- zich zowel bij de frequentie als bij de gemiddelde duur manifesteert, maar 

vooral veroor zaakt wordt door vermindering van de laa tste, met name door een 

geringer aantal gevallen die langer dan zes weken duren; 

- zich in vrijwel a lle bedrijfstakken voordoet; 

- voorkomt bij sterke en zwakke bedrijven. Bij de groep inkrimpende bedrijven 

z ijn er aanwijzingen voor een ie ts hoger verzuim; 

- volgens CCOZ-cijfers vooral plaatsvindt bij werknemers jonger dan 56 jaar; 

- het meest geprononceerd is bij de groep ongeschoolde handarbeiders; 

- bij mannen en vrouwen ongeveer gel ijk is. 

Kr uidenier (1983) tekent daarbij aan : 

'De achterliggende processen zijn veelvormig van aard en slechts fragmen

tarisch onderzocht. Definitieve conclusies zijn niet te trekken. Ni e ttemin kan 
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daarover op basis van het beschikbare cijfermateriaal wel iets meer gezegd 

worden: angst voor werkloosheid is zeker niet de enige en waarschijnlijk ook 

niet de belangrijkste factor. Minstens even belangrijke factoren zijn de selectie 

op gezondheid bij het aantrekken van ex tra of plaatsvervangend personeel, een 

geringere arbeidsbelasting en een lagere terugkeerdrempel. Daarnaast werd 

gewezen op het partiële effect van de selectiviteit op verzuimhistorie bij 

gedwongen en vrijwillig vertrekkende werknemers en het verzuim bevorderende 

effect van werkonzekerheid.' 89 

Smulders e.a. (1983) 90 onderzochten NIPG-verzuimgegevens, verzameld tussen 

1979 en 1981 bij 156 industriële produktiebedrijven met in totaal ongeveer 

160.000 mannelijke werknemers. Zij concludeerden dat de daling van het 

verzuim het sterkst was in gebieden met een hoge of sterk gestegen 

werkloosheid, en onevenredig sterk bij de omslagleden. Ook vonden ze een 

opvallende afname in het oosten van het land; de grootste daling troffen zij aan 

bij bedrijven die aanvankelijk de hoogste verzuimcijfers vertoonden. Mede op 

grond van dit onderzoek zeggen de onderzoekers binnen één à twee jaar (na 

1983) een stabilisatie van het verzuim te verwachten voor mannen op plusminus 

7,5%. 91 

Bakker en Kruidenier 92 publiceerden in 1984 een onderzoek dat een duidelijke 

en hardnekkige stijging van het verzuim aantoonde bij de vaste kern van het 

personeel, dat wil zeggen diegenen die in de onderzochte periode - vijf jaar 

niet nieuw aangenomen of afgevloeid waren. Bij vrouwen en werknemers ouder 

dan vijftig jaar was deze stijging extra sterk. Dat dit in het algemene beeld van 

daling niet opvalt, wijten de onde rzoekers aan maskering ten gevolge van 

gezondheidsselectie zowel bij aanname - gez ien de ruime arbeidsmarkt - als bij 

uitstoot van personeel. Zij bepleiten dan ook ex tra aandacht voor de 

arbeidsomstandigheden van de vaste kern van het personeelsbestand, en met 

name van de risicogroepen daarin: vrouwen en zij die ouder dan vijftig jaar zijn. 

Op twee aspecten van het dalend ziekteverzu im dient nog gewezen te worden. 

Smulders (1982) 93 berekende dat de daling van het verzuimpercentage voor 

mannen in 1981 van 9,1 % naar 8,2% er toe leidde dat gemiddeld 46.000 

arbeidsplaatsen méér werden bezet, wat verlies aan werkg elegenheid inhield. 

Kruidenier (1982) wijst op het volgende: 'Geringere economische ac tiviteit leidt 

niet a ll een tot een geringere kans op ziekte en ongevallen maar waarsc hijnlijk 

ook tot een lagere terugkeer-drempel. Ziek e werknemers kunnen eerder 

terugkeren omdat de arbeidsbelasting die hen te wachten staat wat lager is 
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geworden. Het tijdelijk wat ka lmer aan doen en het tijdelijk aangepast werk 

verrichten z ijn mogelijkheden die zich in tamelijk "rustige" tijden beter laten 

reali seren dan in hectische perioden.' 94 Hij besluit met de voorspelling: 'Als we 

de blik op de toekomst richten dan moet vastges teld worden dat in het verleden 

is gebleken dat in jaren me t een geringe uitstoot van arbeid het z iekteverzuim 

is ges tegen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat in de toekomst, als de 

uitstoot van arbeid s tagneert (en eens zal dit moeten gebeuren ), z ich dit niet zal 

herhalen.' 95 

Hoe de toekoms tige ontwikkeling ook mag zijn, voor het onderwerp van deze 

studie maakt dat in zoverre weinig uit, dat er altijd wel sprake zal zijn van enig 

z iekteverzuim, en derhalve van bemoeienis van de gezondheidszorg met zieke 

werknemers. Deze dient zo goed mogelijk te z ijn, of er nu veel of weinig 

verzuim is. 

1.6 Ziekteverzuim binnen de curatieve gezondheidszorg 

The most tragic thing in the world is a s ick 
doctor. 

G.B.Shaw 

Hoewel velen zich waarschijnlijk wel tragischer zaken voor de geest kunnen 

halen da n Shaw hierboven aanroert, is z iekteverzuim ook binnen de gezondheids

zorg een probleem. Ter illus tratie van het tot nu toe behandelde willen we nog 

ingaan op dit bijzondere fac e t van de relatie van de behandelende sector met 

z iek t everzuim en a rbeidsongeschikthe id. Dit temeer omdat daar - voor zover er 

cijfers over bekend z ijn - enkele spec ifieke aspekten te onderkennen z ijn: 

Traditioneel ligt he t verzuim er aanzienlijk onder het land e lijk ge middelde, z ijn 

er veel 'z ieke doorwerkers' en is er in tegenstelling tot de landelijke tr end 

sprake van een onge veer gelijkblijvend of zelfs s tijgend verz uim. 

He t is makkelijker een bee ld te schetsen van het ziekteverzuim in de intra

mural e dan in de ex tra mura le gezondh e idszorg. Dit hangt samen me t het feit 

dat in de laa ts tg enoemde sec tor som migen wel in loondi ens t wer ken (wijkver

pleegs ters , gezinsverzorgsters, maatschappelijk werkenden) en anderen niet 

(huisartsen, fysio therapeuten , vroedvrouwen). 

Om toch een indruk te ge ven volgen hier eerst r esulta ten van een onderzoek 

door de CCOZ in negen ins te llingen voor gez insverzorging (Ri s en Ze ldenrust, 

1982 ) 96. Daarbij kwam voor helps ters en verzorgsters een z iek teverzuim

perc entage naar voren van 9,6 en voor de le idsters van 5,8. Beide ge tallen lagen 
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onder het toenmalige landelijk ziekteverzuimpercentage voor vrouwen. Er 

bleken echter aanzienlijke verschillen tussen de instellingen onderling te 

bestaan: De verzuimpercentages varieerden van 5,5 tot 15,1. 97 

Het meest opmerkelijk was dat 33% van de fulltime werkende helpsters en 

verzorgsters (van 18 tot 29 jaar) meer dan zes weken ziek was, tegenover 19% 

in de sector administratieve, industriële en grootwinkel-bedrijven. De zwaarte 

van het werk, zowel lichamelijk als gees telijk, en het relatieve isolement 

werden daarvoor verantwoordelijk gesteld. 98 

De onderzoekers brengen dit hoge verzuim in verband met de toenemende 

bezuinigingen, die een heroriëntatie tot gevolg hebben teneinde met minder 

middelen toch nog zo goed mogelijk aan de vraag te voldoen. 'Dit betekent meer 

helpers/verzorgsters per leidster, waardoor de begeleiding onder druk komt te 

staan. Maar ook meer cliënten per helpster/verzorgster waardoor het werk 

aanzienlijk verzwaard wordt en er minder tijd overblijft voor andere dan 

huishoudelijke activiteiten. ( .•• )Tellen wij daar nog bij op dat de cliënten door 

scherpere selectie gekenmerkt worden door steeds zwaardere en met name 

psychische problematiek, dan ligt de conclusie voor de hand dat er door de 

verantwoordelijke organisaties van werknemers en werkgevers, maar ook door 

de subsidiërende overheid, meer initiatieven dan tot nu toe ontplooid dienen te 

worden voor de ontwikkeling van een bele id gericht op de oorzaken van het 

ziekteverzuim.' 99 

Het bovenstaande onderzoek betreft gegevens uit 1977, het jaar waarin volgens 

de onderzoekers zelf de bezuinigingen pas goed ingezet z ijn. 100 Dit maakt het 

ni e t waarschijnlijk dat de werkomstandigheden er sindsdien beter op geworden 

z ijn. 

Wa t de intramurale zorg betreft volgen hier gegevens van het Nationaal 

Ziekenhuis Ins tituut. Het gemiddelde z iek teverz uimpercentage bedroeg in 

1981 101, (vergeleken met 1982) 102 : 6,0 (6 ,2 ) voor zwakzinnigeninrichtingen; 

6,1 (6,9) voor categorale ziekenhuizen; 6,2 (6,7) voor revalidatiéinrichtingen; 

6,4 (6 ,4) in algemene; 8,6 (9 ,6) in academische en 6,8 (6 ,9) in psychiatrische 

ziekenhuizen. In de laatste categorie bleek overigens het ziekteverzuim toe te 

nemen naarmate de inrichting groter was. 

Aanzienlijke verschillen werden geconstateerd tussen de verschillende perso

neelscategorieën: een hoog verzuimpercentage bij het civiel ten opzichte van 

het verplegend personeel, en binnen de laats te ca tegorie een beduidend lager 

ziekteverz uim bij leerling-verpleegkundigen ten opzichte van gediplomeerden. 

De medische s ta f had verreweg het laagste verzuim. 103 Tabel 9 geeft een 

overzicht van he t z iekteverzuim in ziekenhui zen vanaf 1973. 
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Tabel 9 Ziekteverzuimpercentage in ziekenhuizen vanaf 1973 

algemene academische categor ale revalidatie- psych iatri- zwakzin- verpleeg-
ziekenhuizen z iekenhuizen z iekenhuizen cen tr a tri se he nigen huizen 

ziekenhuizen inricht ingen 

1973 5,4 5,6 5,6 5,3 

l974 5,3 5,7 5,1 5,5 

1975 5,5 5,7 5,1 5,7 

1976 5,6 5,9 5,5 6,1 

1977 6,2 6,6 5,6 6,7 

l978 6,5 5,8 7,2 6,6 7,2 

l979 6,4 6,4 7,0 6,4 7,3 

1980 6,4 8,7 7,0 7,4 6,8 6,4 7,4 

1981 6,4 8,6 6 ,1 6,2 6,8 6,0 7,4 

1982 6,4 9,6 6,9 6,7 6,9 6,2 7,2 

Bron: NZI, Ziekteverzu im e n Personee lsverloop 1982, Utrecht, 1983, p . 16. 

Jacobs (1981) 104 vermeldt over de regio Eindhoven, dat de klachten op het 

bedrijfsgeneeskundig spreekuur in de ziekenhuizen voor 30% psychisch van aard 

zijn, voor 30% het bewegingsapparaat betreffen (vooral de rug, maar ook 

schouders en armen) en voor 18% huidaandoeningen. Als oorzaken voor de eerste 

categorie noemt hij 

l. de organisaties truc tuur, en speciaal de rol van de specialist daarin; 

2. het ploegensysteem; 

3. het gebrek aan personeel; 

4. het leer lingenstelsel. 

Wat de tweede categorie betreft, noemt Jacobs als oorzaken het vele 

onregelmatige en vaak onjuiste tillen, en het feit dat dagelijks gemiddeld tussen 

de 4,5 en 14,5 ki lometer wordt gelopen. Tevens wijst hij erop, dat het aan 

ergonomisch inzicht ontbreekt bij het ontwerpen van ziekenhuizen. 

Ook verme ldt Jacobs dat er om de patiëntenzorg te waarborgen regel matig te 

lang doorgewerkt wordt wanneer er al klachten bestaan, met mogelijk als gevolg 

een verergering van de klachten. ' Een verpleegkundige met klachten van de rug 

za l de rugbelastende fractie van zijn werk moeten staken totdat de klachten 

behandeld en verdwenen zijn,' waarschuwt hij. 

Ziek doorwerken komt in de gezondheidszorg relatief veel voor. Bij een 

onderzoek van de Universiteit van Maastricht uit 1981 105 gaf 32% van de 

werkers in de gezondheidszorg in reactie op de vraag 'Wat deed U toen U z ich 

voor het laats t een dag ziek voelde?' als antwoord, gewoon doorgewerkt te 

hebben. 
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In tegenstelling tot de landelijke z iekteverzu im-tr end van de laatste jaren is er 

in de gezondheidszorg sprake van een sti jging, evenals in het welzijnswerk en 

het onderwijs. 106• 107 Zo vermeldt het jaarverslag over 1982 van de bedrijfs

vereniging voor de gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 

(BVG) 108 een stijging van het aanta l ziekmeldingen met 0,9% ten opz ichte van 

1981, en van het aantal z iektedagen met 5,3%. Ter verklaring legt de 

BVG een duidelijke relatie met de intensivering van de arbeid: er moet meer 

werk verricht worden door minder mensen, met als gevolg overbelasting en 

ziekmeldingen, vaak op grond van psychische klachten. 

Als voorbeeld word t de omdraaiing genoemd van de s telreg e l dat 60% van de 

verpleegkundigen gediplomeerd dient te zi jn, en 40% leerling: in de praktijk zi jn 

er vaak minder gediplomeerden dan leer lingverpleegkundigen, zodat de laatsten 

vaak werkzaamheden moeten verrichten waar ze psychisch nog niet aan toe zijn 

en die hun verantwoordelijkheid te boven gaan. Een ander voorbee ld geldt de 

discrepan ti e tussen de opleiding, waarin veel nadr uk wordt gelegd op het 

omgaan met patiënten, op intermenselijk contact, en de praktijk: er blijkt 

nauwelijks tijd te zijn voor dat contact (Li gteringen, 1983). 109 

Het belangrijkste probleem noemt de BVG de bezuinigingen op formatieplaat

sen, die a l jaren gaande z ijn en een steeds grotere omvang aannemen, terwijl 

het werk eerder toe- dan afneemt. In dit verband wordt zei fs gesproken van al 

ja r enlang voortdurende roofbouw. llO Dat het verzuim deso ndanks nog 

aanzienlijk beneden het landelijk gemiddelde ligt is te danken aan de 

gemotiveerdheid van de verzekerden a ldus de BVG, die daar waarschuwend aa n 

toevoegt dat verdere afbrokkeling van de werkgelegenheid in de gezondhe ids

zorg moet worden voorkomen, wi l het verzuim niet nog meer s tijgen. 111 

Besseling (1983) ll 2 vindt e veneens aanwijzingen dat fluctuaties in het 

ziekteverzuim beïnvloed worden door fluctuaties in de arbeidsbelasting . Over de 

s tijging van die belasting valt een toenemende verontrusting te constateren. 

(Zie bij voorbeeld Van Berkel 1981, 113 ; F okkens, 1982 ll4; Christelijke 

Federatie voor Overheidspersoneel, 1982 115; Thunnissen, 1983 ll 6). 

Over ig ens dient er in dit verband op gewezen te worden dat het personeels

tekort weliswaar één van de belangrijkste problemen is bij de arbeidsoms tan

digheden van de verpleegkundigen maar niet het en ige. Behalve personeelsuit

breiding dienen ook andere voorzieningen getroffen te worden. Pool en Visser 

(1980) ll 7 noemen a ls mogelijke oploss ingen: 

- Exp lic iter ing van de doelstellingen van de verpleging. Gerelateerd hieraan is 

het bevorderen van integratie binnen het beroep. Daarnaas t moet een grotere 
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rol aan de beroepsorganisaties worden toegekend. 

- Het bevorderen van een onderzoeksbeleid gericht op de behoeften van de 

diverse groepen patiënten. 

- Het scheiden van de doelen 'verplegen' en 'opleiden'. De rol van de opleiding in 

het dagelijkse werk moet worden teruggedrongen. De opleiding dient meer 

afgestemd te worden op het agogische aspect. 

- Het bevorderen van continuïteit in de personeelsbezetting door effectieve 

bestrijding van verloop en ziekteverzuim. Meer aandacht voor de beroepshou

ding in de opleidingen is nodig. 

- Het beter afstemmen van de organisatie van het werk op de veranderde 

opvattingen van verpleegkundigen over arbeid en inspraak. 

Zwaga (1983) ondervroeg in 1976 586 (leerling)verpleegkundigen van interne en 

chirurgische afdelingen in zestien algemene ziekenhuizen, verspreid over het 

hele land. 118 De onvrede met de werksituatie was toen aanzienlijk, en uitte 

zich vooral in een hoog verloop. Dat is in de jaren daarna teruggelopen, 

waarschijnlijk omdat er elders geen banen meer zijn; mede daardoor is het 

ziekteverzuim gestegen. Als oorzaken noemt Zwaga: overbelasting, stress en 

vooral onduidelijke taakomschrijvingen, die nogal variëren door wisselende 

patiëntenbestanden, verander ingen in personeelsbezetting en door het onbere

kenbare gedrag van veel artsen, die op steeds andere tijden visites lopen. 119 

In genoemd onderzoek bleek het overigens niet of nauwelijks mogelijk het 

verloop en het ziekteverzuim te verklaren vanuit roltheoretische opvatt

ingen. 120 

De komst van de Arbeidsomstandigheden (ARBO- )we t 121 heeft ook in de 

gezondheidszorg geleid tot meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden. De 

Nationale Ziekenhuisraad informeerde de directies van zieken- en verpleeghui

zen over de consequenties van de wet, en er werden cursussen georganiseerd 

voor werknemers in de gezondheidszorg. 122 In eerste instantie kwamen daaruit 

deels al bekende problemen naar voren, zoals rugklachten, ongezonde dienst

roosters (bijvoorbeeld een nachtdienst na een avonddienst, het werken in 

gebroken diensten), het moeilijk vrije dagen kunnen opnemen, gebrek aan 

pauzes, het werken met allerlei stoffen (bijvoorbeeld narcosegassen op 

operatiekamers), het wegens personeelsgebrek belast worden met te verant

woordelijke taken, en het gebrek aan communicatie tussen verschillende 

diensten en afdelingen. Van de kant van de deelnemers werd echter ook het 

perspectief geschetst van waaruit al deze problemen aa n de orde worden 

gesteld: 'Betere arbeidsomstandigheden komen, als het juist is, niet alleen het 
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personeel, maar ook uiteindelijk de patiënt ten goede.' 123 

1.7 De WAO en AAW 

De WAO-problematiek is meer dan de optelsom 
van de problemen van een groot aantal enkelin
gen; zij raakt aan de struktuur van ons arbeids
bestel, die de aard en omvang van de beslis
singsruimte van individuele werknemers en 
werkgevers bepaalt. 

H.Kruidenier 208 

Een werknemer in het particuliere bedrijfsleven die om gezondheidsredenen een 

jaar lang niet in staat is geweest te werken, zal zich op de 366e dag niet meer 

of minder arbeidsongeschikt voelen dan de dag ervoor. Niettemin valt hij dan in 

de regel niet meer onder de werking van de Ziektewet, maar onder die van de 

WAO/AAW. Afgezien van spontane meldingen legt in de loop van het Ziektewet

jaar het GAK of een zelfstandige bedrijfsvereniging aan de GMD de vraag voor 

of de betrokkene geheel dan wel gedeeltelijk voor een WAO/AAW-uitkering in 

aanmerking komt. De beoordeling hiervan wordt gedaan door verzekeringsge

neeskundigen, samen met arbeidsdeskund igen. 

Deze overgang na één jaar wordt niet door alle betrokkenen als optimaal 

ervaren, zoals blijkt uit een rapport van de Nederlandse Verenigingen van 

Verzekerings- en Bedrijfsgeneeskundigen (NVVG en NVAB ) uit 1975 124• In 1984 

bepleitte Boers ma, 125 directeur van de GMD, in bepaalde gevallen een eerdere 

overdracht - a l tijdens het Ziektewetjaar - aan zijn dienst van de medische 

begeleiding teneinde blijvende arbeidsongeschiktheid beter te kunnen helpen 

voorkómen en meer stroomlijning en continuïteit te bereiken. 

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering werd na jarenlang voorwerk 

van kracht in 1967, onder verantwoordelijkheid van mini s ter Veldkamp. 

Daarmee kwamen de tot dan toe bestaande drie Ongevallenwetten, twee 

Invaliditeitswetten en één Interim-wet Invaliditeitsrentetrekkers te vervallen 

(Doeleman, 1982 126; zie ook Figuur 1). Bovendien werd de Ziektewet ten 

gevolge hiervan gewijzigd. De oorzaak van veel geschillen over het onderscheid 

tussen ziekte, gebrek en ongeval kwam zo te vervallen. Het voordeel van de 

nieuwe situatie was dat deze overzichtelijk was en r echtszekerheid gaf. Als 

nadeel gold dat inhoudelijke gegevens minder beschikbaar kwamen. Zo verviel 

de wettelijke verplichting tot het registreren van beroepsziekten en -

ongevallen, waardoor de preventieve werking die uitging van een direct verband 
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tussen het aantal bedrijfsongevallen en de premiehoogte verloren ging. (Hulst en 

Vrooland, 1982) 127 

De WAO geeft to t het 65e jaar recht op uitkering aan verzekerden die na 52 

weken arbeidsongeschiktheid nog voor tenminste 15% ar beidsong eschikt z ijn, en 

dat ook blijven. De hoogte van de uitkering kan - tot een bepaald maximum -

liggen tussen 10% va n het dagloon 128 bij 15 à 25% arbeidsongeschiktheid, en 

80% van het dagloon bij 80-100% arbeidsongeschiktheid. He t dagloon wordt 

afgestemd op hetgeen de verzekerde in zijn oude beroep zou hebben verdiend als 

hij ni e t arbeidsongeschi k t zou z ijn geworden. (Stand van Zaken , 1-1-1984) 129 

De inko me nspositie van WAO' ers is er sinds 1980 ni e t onaanz ienlijk op achteruit 

gegaan, vooral door korting en op het dagloon (Z ie Tabel 10). Bovendien is per 1-

1-1984 he t minimum-dagloon komen te verva ll en, behoudens bepaalde gevallen. 

Vooralsnog lijkt aan dez e achteruitgang geen e ind te komen . 130 

Tabel 10 Koopkrachtontwikkeling van WAO-uitk eringsgerechtigden gedurende 

de periode 1980-1983 

Jaar 

1980 
1981 
1982 
1983 

Gec umuleerd 

Minimum 
dagloon 

0,8 
3,6 
3,2 
3,2 

- 10,8% 

Br on: Begro ting Socia le Zaken 1984, bijlage X, p.77. 

modaa l 
dagloon 

- 1,7 
- 4,4 
- 4,6 

- 7,4 

- 18,1 % 

Gedurende he t eer s t e WAO-jaar geldt een on tslagverbod, daarna mag de 

werkgever bij he t Gewes telijk .Arbeids Bureau een ontslagaanvraag indienen. 131 

Net a ls de Ziektewet is de WAO een werknemersverzekering , met premieaf

dracht aan de be drijfsverenigingen. In 1980 bedroeg die voor werkgevers en 

werknemers nog elk 7 ,05% 132• Sindsd ien heeft er een aanzienlijke verschuiving 

plaatsgevonden van de eersten naar de laatsten: in 1984 droegen de werk nemers 

17 ,5% a f, tegen de werkgevers 1,6% va n het loon waarover de premie berekend 

word t. 133 

O mda t de WAO a ll een geld t voor diegenen die in loond ienst z ijn en ni e t voor 

bijvoorbeeld kleine zelfs tandig en en vroeggehandicapten, werd in 1975 de 

Algemene Arbeidsongesch ik theidswe t van kracht. Deze volksverzekering geeft 
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recht op uitkering aan alle ingezetenen vanaf achttien jaar die in het jaar 

voorafgaande aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid inkomen hebben 

verworven uit of in verband met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven - deze 

voorwaarde geldt niet voor vroeg-gehandicapten - en die na 52 weken 

arbeidsongeschiktheid nog voor tenminste 25% arbeidsongeschikt zijn. De 

hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en 

de betreffende grondslag. De premieafdracht vindt plaats via de belastingdienst, 

en wordt betaald door de werkgever voor zover het personen in loondienst 

betreft (l 980: 4,2%; 1984: 6,5%). De uitvoering ligt in handen van de 

bedrijfsverenigingen. (Stand van Zaken, 1980 134 en 1984 135) 

Ook de AAW-uitkeringen zijn de afgelopen jaren diverse malen verlaagd. 

Tenslotte biedt de AAW net als de WAO voorzieningen ten behoeve van 

verbetering van de levensomstandigheden en ten behoeve van behoud, herstel of 

bevordering van de arbeidsgeschiktheid. (SVr, 1983) 136 

Voor een WAO/AAW-uitkering komen in aanmerking: 

l. WAO-verzekerden (voormalige werknemers in loondienst) 

2. ABP-verzekerden (voormalige werknemers in loondienst bij (semi-)over-

heidsinstell ing) 

3. Zelfstandigen en meewerkende gezinsleden 

4. Vroeggehandicapten (zonder arbeidsverleden) 

5. Restcategorie 

Afhankelijk van de categorie waarin men ingedeeld is kan men uitsluitend een 

AAW -uitkering krijgen, dan wel een gecombineerde, indien en voor zover de 

WA O-uitkering die van de AAW overtreft. (SVr, 1983) 137 

Geldt voor de omvang van het ziekteverzuim het verzuimpercentage als een 

graadmeter, voor de omvang van de arbeidsongeschiktheid is dat het aantal 

mensen dat een uitkering ontvangt krachtens de WAO en/of de AAW. 

Net als bij het ziekteverzuim heeft de omvang van de arbeidsongeschiktheid in 

ons land de afgelopen jaren een forse stijging ondervonden, die echter (nog) niet 

in een daling is overgegaan, hoewel er enige afname van de instroom te 

constateren valt. (Zie Tabel 11) Overigens zijn ook hier net als bij het 

ziekteverzuim aanzienlijke verschillen per bedrijfstak: Er is bij voorbeeld 

relatief weinig stijging in het bank- en verzekeringswezen, tegenover een sterke 

toename in de textielindustrie. 138 

Toen in 1967 de WAO van kracht werd, verwachtte men na een jaar of zeven 

een stabilisatie rond de 150.000 uitkeringsgerechtigden. (SER, 1982) 139 In 

werkelijkheid groeide het aantal echter van 164.000 in 1968 tot 349.000 in 1975, 
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het jaar waarin de AAW van kracht werd. Dat deed het aantal arbeidsongeschik

te uitkeringsgerechtigden toenemen tot 475.000 in 1976, terwijl er in 1983 

731.000 werden geteld. (Zie Tabel 11) Bedacht moet bovendien worden dat de 

hier geschetste stijging door de jaren heen de jaarlijkse instroom minus de 

uitstroom in de WAO/AAW betreft. Zo traden in 1983 bijna 90.000 mensen toe, 

terwijl voor bijna 70.000 mensen aan het eind van dat jaar de betreffende 

uitkering gestopt werd. Dat betekende een netto-groei van het totaal aantal 

lopende gevallen van 20.000 ten opzichte van 1982. (SVr, 1983) 140 

Eind 1983 waren er van de 731.000 uitkeringsgerechtigden 548.000 WAO

verzekerden, 60.000 ABP-verzekerden, 46.000 zelfstandigen en 64.000 vroegge

handicapten. Bij elkaar vertoonden zij de volgende verdeling naar uitkering: 

208.000 ontvingen alleen AAW, 232.000 alleen WAO en 275.000 AAW én WAO. 

(SVr, 1983) 141 

Tabel 11 Groei van het aantal arbeidsongeschikten vanaf 1968 

Jaar Aantal Jaar Aantal 

1968 164.000 1976 475.000 
1969 194.000 1977 532.000 
1970 215.000 1978 582.000 
1971 237.000 1979 622.000 
1972 261.000 1980 660.000 
1973 286.000 1981 688.000 
1974 313.000 1982 711.000 
1975 349.000 1983 731.000 

Bron: SVr, Maandoverzicht arbeidsongeschikten, december 1983, 6e jaargang nr. 

12, p.l. 

Over de jaren 1981, 1982 en 1983 een afnemende WAO-toetreding constaterend, 

sprak Boersma in 1984 de verwachting uit dat binnen één à twee jaar een 

verzadigingspunt bereikt zal worden. 142 Overigens waarschuwt hij ervoor te 

positieve conclusies te verbinden aan deze afname van de stijging: Het aantal 

uitschrijvingen in 1983 bestond voor drie-kwart uit overledenen of gepensioneer

den, en slechts in een kwart van de gevallen was er sprake van herstel. 

Later in 1984 kwam een toekomstverkenning uit in het kader van het WAO

determinantenonderzoek, da t een maximaal aantal van 900.000 WAO/AAW'ers 

verwacht in het jaar 2005, gevolgd door een daling tot bijvoorbeeld 750.000 in 

2030. 143 Deze voorspelling komt overigens lager uit dan een eerdere van het 

CPB, dat een maximum aantal van 1.175.000 verwachtte in het jaar 2010. 144 

De cijfers over werkhervatting na WAO-intrede geven evenmin een flori ssant 
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beeld: Eén jaar na WAO-toetreding blijkt 11 % weer aan de slag te z ijn, twee 

jaar na toetreding 15%, terwijl slechts 21 % tien jaar na intrede in de WAO het 

werk weer hervat heeft. 
145 

In de Inleiding werd kort aangeduid welk e verontrustende aspekten de 

z iekteverzuim- en arbe idsongeschikthe idsproblematiek vertoont op menselijk, 

maatschappelijk, medisch en financieel gebied. 
146 

Wat het laatste betreft: Macro-economisch gezien geven de cijfers op het 

eerste gezicht inderdaad aanleiding tot verontrusting: In 1960 was met de 

uitgaven voor de arbeidsongeschiktheidswetten (toe n zes in getal) een bedrag 

gemoeid van drie miljard gulden, in 1980 was dat opgelopen tot 19 ,3 miljard 

voor Ziektewet, WAO en AAW tezamen. 
147 

De ui tgaven voor Ziektewet en WAO stabi li seren zich enigszins van af het einde 

der jaren zeventig, die voor de AAW echter blijven fors stijgen: In 1978, 1981 en 

1983 (geraamd) bedroeg het totaalbedrag uitgekeerd ziekengeld 6.155 miljard, 

6.535 miljard en 6.600 miljard, voor de WAO 7.585, 7.608 en 7.301 miljard, voor 

de AAW daarentegen 3.450, 7.244 en 9.152 miljard gulden. 148 Telt men bij de 

AAW- en WAO-uitgaven de sociale lasten en voorzieningen op, dan komt men 

voor 19 83 op een totaalbedrag van 20 miljard. 
149 

Sprekend over de per iode 1960-1980 waarschuwt Doeleman (1982) 150 t erecht 

voor vertekening van het beeld: Er vond in die tijd een verdubbeling van de 

gemiddelde daguitkering plaats, en voorts z ijn de cij fers hoger als gevolg van de 

inflatie. Hij illustree rt dit met de volgende voorbeelden: 
151 

Voor de WAO werd 

in 1970 1,5 miljard uitgekeerd, in 1980 13,9 miljard (WAO en AAW). Uitgedrukt 

echter in procenten van de premiegrondslag stegen de WAO-uitkeringen van 

4,2% in 1970 tot 7,4% in 1980, en de AAW-uitkeringen van 6% in 1976 tot 8,3% 

in 1980. En wat het ziekengeld betreft: in 1980 werd bijna vier maal zovee l 

uitgekeerd a ls in 1970. Uitgedrukt in percentage van het verzekerde loonbedrag 

gaat het ech ter om een stijging van 5,7% in 1970 naar 6,6% in 1980 (Z ie Figuur 

5 en 6). 

Op individueel niveau is er echter sprake van een toenemend verontrustende 

situa ti e wat betreft de financiële gevolgen van het arbeidsongeschikt worden: 

Het inkome n daalt in elk geval naar 80% of m inder, terwijl daar de laatste jaren 

voortdurend verde re kortingen op zijn toegepast (Zie Tabel 10). Bovendien 

groeit b ij velen een angstige onzekerheid over de toekomstige financiële 

ontwik keli ngen, gezien de vele ad-hoc-maatregelen en meer s tructurele 

beleidsplannen. De belangrij kste daarvan zijn vooralsnog de Stelselwijzigings-
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voorstellen ten aanzien van de Socia le Zekerheid (De Graa f, 1983) 152 die 

mi ljarden aan bezuinigingen op moeten leveren, vooral ten koste van de arbeids

ongeschiktheidswetten. Als in 1981 conform di e plannen het uitkeringspercen

tage ver laagd en de werkloosheidscomponent uit de WAO gehaa ld zouden z ijn, 

had dat voor de meeste arbeidsongeschikten -diegenen met een bruto

hui shoudinkomen tussen min imum en modaal - een achteruitgang betekend van 

13 tot 24% van het inkomen (SCP , 1984) 153. 

Figuur 5 Ziektewe t: Uitgekeerd bedrag per jaar, 1970-1980 
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Bron: Ooeleman, Arbeidsongeschiktheid en socia le verzekering, Verslag van 

Boerhaave-cursus , 5-2- 1982; Leiden ; pag . 11 en 12. 
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Naast financiële problemen zi jn er nog tal van andere factoren van invloed op 

het welzijn van arbeidsongeschikten, zoa ls ingrijpende en veelal negatieve 

veranderingen in de leefsituatie door verlies van een baan: het missen van de 

contacten op het werk, van de meningsvorming die daar plaatsvindt, van de 

regelmaat, van het gevoel een bijdrage te leveren aan de maatschappij. In het 

onderzoek van Merens-Riedstra (1981) 154 werden 1687 interviews afgenomen 

bij mensen die vier, tien of zestien maanden arbeidsongeschikt waren. Daarbij 

kwam onder meer naar voren, dat 92% van hen het liefst weer direct aan de slag 

zou wi ll en gaan. 

Tevens kan langerdurende arbeidsongesch iktheid veel problemen in de huiselijke 

sfeer met z ich meebrengen: voor wie het betreft, maar vaak eveneens voor de 

partner, zeker a ls die gewend was jarenlang thuis (overdag) eigen baas te zijn. 

Ook wil men er lang niet altijd tegenover de buurtgenoten voor uitkomen 

arbeidsongeschikt te zijn. 155 (Z ie ook bij voorbeeld Wiersma, 1980 156; 

Huls man, 1980 157; WAO-Congres, 1982 158). 

Dan zijn er nog tal van frustrerende ervaringen, zowel bij de uitvoering van het 

socia le zekerheidssys teem, a ls met de gezondheidszorg. Deze zullen nog diverse 

keren aan de orde komen. Van Zaal (1978) 159 en Huisman (1980) 160 behoren 

tot de wein ig en die daarover onderzoek hebben gedaan onder WAO'ers. 

Vrouwelijke arbeidsongeschikten worden op dit terrein nog met aparte proble

men geconfronteerd (SVr , 1984) 161 

Deze scala van problemen wordt in toenemende mate en op indringende wijze 

aan de orde gesteld vanuit de kri ng van arbeidsongeschikten zél f, ondersteund 

door vele deskundigen, zoals op het WAO-tribunaal in 1983, 162 dat later aan de 

orde zal komen. 

1.8 Oorzaken en achtergronden van WAO/ AAW-toetreding 

De 700.000 mensen met een AAW/WAO-ui tke
r ing die zij na twaa lf maanden behandeling 
ontvangen als zij niet zijn genezen, vormen een 
rondlopend bewijs voor onze onmacht. 

Hogerzeil 

Net als bij het ziekteverzuim geldt ook hier dat e r ondanks de vele 

belangstelling van wetenschappelijk e en beleidszijde nog steeds geen eenduidige 

verklaring kan worden gegeven voor de oorzaken van arbeidsongeschiktheid, en 

voor de omvang die deze heeft aangenomen. Bruinsma (1980) stelt: 'Vrij 

a lge meen is men van mening dat de oorzaak ( •.• ) ni e t a ll een moet worden 

47 



gezocht in een verslechtering van de gezondheid van de Nederlandse bevolking. 

Er dient een multicausale verklaring te worden gezocht.' 
163 

Eén van de factoren die het sterkst een WAO-toetreding bepalen is de leeftijd 

(zie ook Figuur 7), en daarnaast de aard en de ernst van de aandoening. (Kuné, 

1982) 164 

Figuur 7 Bestandsopbouw WAO in 1983 naar leeftijd bij aa nvang uitkering 
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Bron: Begroting Sociale Zaken 1984, b ijl age X, p. 68 . 

Een probleem dat van belang is, gezien vanuit de curatieve gezondheidszorg, is 

het bestaande gebrek aan medische kennis en inzicht. Ofschoon hij zich wellicht 

wat te kras uitdrukte,doelde Hogerzeil daarop bij zijn verzuchting in het motto 

aan het begin van deze paragraaf. 165 In een nadere verklaring trok hij een 

parallel tussen de situatie na 1950 en die van voor 1900: De oorzaak van de 

aandoening is weer grotendeels onbekend, de therapie is weer onbetrouwbaar en 

de preventie meestal onmogelijk: 'Toen het geneeskundig tijdperk met de 

definitieve bestrijding der infectieziekten rond 1950 min of meer was afgelopen, 

begon een tijdperk van irreversibele systeemaandoeningen waartegen het 

lichaam in de biologische revolutie geen potentiële afweermechanismen he e ft 

ingebouwd. Dez e irr eversibele sys teemziekten hebben altijd wel bestaan, maar 

de s t er ft e op jonge lee ftijd door andere ziekten maakte da t dez e aandoeningen, 

die z ich mees ta l pas na het 40e jaar openbaren, vroeger minder vaak werden 

gez ien. Bovendi en hebben zich in onze cu ltuur omstandigheden voorgedaan die 

het ontstaan van deze aandoeningen lijken te bevorde ren. De medisch 

wetenschappelijke kennis schie t voor de bestr ijding van deze aandoen ingen nog 
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te kort. Algemene hygiënische maatregelen, beter e voeding, immunisatie en 

chemotherapie, welke bij de infecti ez iekten zo goed ha dden gewerkt, blijken 

hi er weinig of niet werkzaam.' (Hogerze il, 1983) 166 

Een belangrijke indruk van de medische redenen voor WAO-toetreding va lt te 

ontlenen aan de diagnoses waarmee uitkeringsgerechtigden overgaan van de 

Ziektewet naar de WAO. Direkt in he t oog springend daarbij is , dat 80% van de 

tota le instroom voor rekening komt van vijf van de zes ti en diagnoseca tegorieën 

(z ie Figuur 8). 

Figuur 8 Verdeling van de 16 diagnosegroepen in procenten van het totaal van 

de instroom in de WAO over de periode 1968 - 1979 
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Bron: Vroege, Z ie kte ve rzuim in Ne de rland; een bedrij fsgeneeskundig e visi e , Rotterdam, 1982, b ijla

ge , p . 39. 

Overzien we de ontwikkeling vanaf de invoering va n 1968 tot aan 1980, dan vult 

op dat van meet a f aan aandoeningen van het bewegingsap paraa t ongeveer een 

kwart van de total e instroom beslaan. Psychische aandoeningen ontwikkelden 

z ich van 11% in 1968 tot 21% in 1979, terwijl vage z iekte beelden op een derde 

plaats kome n met 13% in 1979, door een s t erke stijging vanaf 1975 toen hun 

bijdrag e nog slechts 3% bedroeg. Daarmee kwam deze ca t egori e in 1979 even 

hoog uit a ls de hart- en vaatziekten die in de be treffende periode een constante 

daling ver toonden. Als vijfde categorie namen de ongevallen in 1979 6% van de 

totale instroom voor hun r ekening (Zie Figuur 9). 
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Figuur 9 Het aandeel van de vijf grootste diagnosegroepen (80% van het toaal) 

in de instroom van de WAO over de periode 1968 - 1979 
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Hogerzeil vergelijkt de WAO-intredecijfers met sterftecijfers per diagnose

categorie (zie Tabel 12). Alleen hart- en vaatziekten blijken zowel bij 

invaliditeits- als bij sterfte-oorzaken een belangrijk aandeel in het totaal te 

hebben. Voor het overige bestaat het WAO-bes tand voor een groot deel uit 

aandoeningen, die dan wel niet dodelijk zijn, maar waarmee de medi sche 

wetenschap tot nu toe weinig raad mee weet, aldus Hogerzeil. 167 

De snelste toename komt voor rekening van psychische stoornissen (diagnoseca

tegorie V); daar willen we iets dieper op ingaan. Na bestudering van GMD cijfers 

constateren Klerk e.a. (1983) 168 een WAO-instroom op steeds jongere leeftijd, 

in toenemende mate om psychische redenen; in 1980 betrof dat een derde van de 

WAO-toetreders tot 35 jaar, en categorie V vormde in datzelfde jaar bijna een 

kwart van het totaal aantal diagnoses (23,4%). Het aa ntal ziekmeldingen 

schommelt al jaren rond de 5% (Zie ook Tabel 6), de verzuimduur is echter 

steeds langer geworden, met als gevolg meer instroom in de WAO. 169 

In 1980 werd het c oderingssysteem van de GMD aangepas t en verfijnd, vooral 
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juist in categorie V. Er kwamen 26 diagnose-mogelijkheden, waarvan er drie 

gezamenlijk 75% van het aantal gevallen omvatten, te weten: neurotische 

stoornissen (36,35%), aanpassingsreacties (27 ,5%) en depressieve stoornissen, 

niet elders geclassificeerd (11,7%). Onder aanpassingsreacties worden gerekend: 

adapta tiestoornis, surmenage, overspannenheid, chronische stressverschijnselen, 

problematiek van de dalende levenslijn en psychische decompensatie. l70 

De onderzoekers concluderen dat diagnosecategorie V vooral toegekend wordt 

aan jongeren en vrouwen, en dat het juist deze groepen zijn (in het bijzonder 

jonge vrouwen) die steeds meer in de WAO terechtkomen. Bovendien blijkt de 

diagnose alcoholisme vooral bij mannen voor te komen, en neurosen bij vrouwen, 

met name de diagnosen neurotische depressie (tot 1980) en langdurige 

depressieve reactie (na 1980). 171 

Tabel 12 Vergelijking sterfte en intrede WAO, 15 - 64 jaar (1976) 

Oorzaak Sterfte % Intrede WAO % 

Carcinomen 9.300 34 2.300 3 

Hart-/ vaatziekten 8.900 33 12.200 17 

Ongevallen 3.400 13 4.700 7 

Psychische stoornissen 200 0,7 13.600 19 

Bewegingsapparaat 100 0,4 19.600 28 

Overige 4.900 19 17.900 26 

Totaal 27.000 100 70.000 100 

Bron: Hogerzeil, Medische techniek, medische kennis en menselijkheid, Medisch 

Contact nr. 41 (14 oktober 1983), p. 1297. 

Hierop aansluitend valt vanuit de kring van de arbeidsongeschikten zei f een 

publicatie te vermelden van Eyck (1982) 172 over de vele vaak heftige angsten, 

die tijdens de Ziektewet- en WAO-periode kunnen optreden, zowel fase

gebonden als situationeel. 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat ook de gezondheid van 

arbeidsongeschikten aanleiding tot verontrusting geeft, zowel in lichamelijk als 

in geestelijk opzicht. Dit lijkt wellicht een overbodige constatering, maar toch 

verdient dit punt speciale aandacht, gezien de s teeds weer opduikende 

suggesties als zouden veel WAO'ers niet êcht iets mankeren, maar eigenlijk 

meer als werklozen zijn te beschouwen. (Z ie bij voorbeeld de krantenkop in 
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173 Trouw: 'Veel WAO'ers z ijn e ig enl ijk werkloos' , e n de r eac ti e daa rop va n 

Klinkert (1983) 174. 

Dergelijke ideeën klinken ook door in be le idsuitspraken va n politici e n in 

departe mentale s tukk e n zoa ls de begroting va n Soc ia le Zake n voor 1984: 'U it 

recente onderzoek ing en ka n worde n a fgel e id dat he t aanta l geheel o f gedeelte

lijk werkloz en binne n de a rbe idsongeschiktheidsr ege linge n aanz ie nlijk is.' 17 5 

E en derg e lijke r ede nering wordt uitg e werkt in de ingrijpe nde 176 wijzigings

voors te ll en voor de soc ia le zekerheid, di e in 1985 mo e te n ingaa n (De Graa f , 

1983) 177. Een rol bij dez e disc ussies speelt art ike l 21. 2 va n de WAO (het 

ver disconte ringsartik e l), dat voorschrijft da t bij de vas ts telling va n het 

a rbe idsongeschiktheidspercentage de a fgenom e n kans mee gewog en wordt di e 

iema nd me t een ha ndicap heeft om in billijkhe id op te drage n werk te 

vinden. 178 

Voora l de economen Va n den Bosch en P e tersen (1980) 179 dede n in dit verband 

nogal wat s tof opwaa ie n in we te nscha ppelijk e kring (Vroola nd , 1980) 180• 

Zij s telden dat va n het to ta le WA O-bes ta nd ongeveer een derde tot de 

ver borg en werklooshe id vi e l te rekene n. 

Naas t Hunfe ld (1980) 181 na m ook Kruide ni er (1980) 182 s telling tegen deze 

rede na tie: GMD- en z ieke nfondscijfers ton en een groot verschil in medi sche 

consumpti e tussen WAO' er s en (i n leeftijd) verge lijkbare ni e t-WAO'ers, wa t 

volg ens hem wijs t op erns tig e verschill e n in li c hame lijk e en geestelijke 

gezo ndh e id. Ook haalt hij gege vens aa n uit een onderzoek va n Van Oss 

(1980) 183, die een aanta l z iekenhuisopna me n per 1000 WAO/AAW'er s vond va n 

222 ,8 tegen 95,4 voor de res t er e nde groep, als mede een verpleegduur voor 

WAO' er s di e in e lk e leeftijdsc a tegorie zei fs 3,5 keer langer bleek dan voor de 

res tgroep. Van he t tota le verschil in verpleeg dagen tussen WAO'ers e n ni e t

WAO' ers kwam overig ens 15% voor rekening va n he t spec ia li s me chirurgi e , 30% 

voor zenuw- en z ie lsz iekte n en 50% va n inwendige ge neeskunde . 184 

Volg ens Kruideni er zoude n de z ojui s t genoemde verschill e n nog groter z ijn a ls 

de Ziektewe tper iode meege te ld was , o mda t de me di sche consumpti e da n 

vermoede lijk he t groo ts t is. Voorts wi js t hij er op da t de s terftec ijfe rs va n 

a rbe idso ng eschikte n aa nz ie nlijk onguns tiger z ijn: In 1975 lag de s te rfte ka ns vo or 

ma nne n vijfmaa l e n voor vrou wen negenma a l zo hoog a ls voor ni e t-WAO'ers. 185 

Groothoff (1980) 186 onders tr eept eveneens da t bij he t mer endeel der ar be ids

ongesch ikten sprake is van aanzienli jke gezondh e idsproble ma t iek . Hij haa lt he t 

leefs itua ti e-onderzoek aa n va n het Soc iaa l C ul tureel Planbur eau ui t 1978 187 : 

Va n 120 arbe idso ngesc hik t e n bleek 69% he t laa ts te jaar een o f meer la ngdurig e 

aandoen ingen geha d te hebben , 47% was de afg e lope n dr ie maande n z iek 
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geweest, waarvan 26% het bed had moeten houden. 
188 

In dit verband valt nog he t onderzoek van Philipsen en Halfers (1983) te 

vermelden, waarin zij concluderen dat 'de WAO'ers sterk afwijken van hun 

vergelijkingsgroep. Twee op de drie arbeidsongeschikten beschrijven z ichzelf als 

gehandicapt tegenover één op de vier werkenden. Hun doktersbezoek is drie 

maal zo hoog, hun aantal geuite klachten en hun aantal geslikte pillen is twee 

maal zo hoog. Het lijdt geen twijfel dat WAO'ers een ongezonde groep mensen 

vormt. De werklozen wijken niet af van hun werkende vergelijkingsgroep'. 

De 30% van de ondervraagde WAO'ers die zeggen niet gehandicapt te zijn, 

blijken bij nader onderzoek weliswaar in sommige opzichten minder ongezond 

dan arbeidsongeschikten met een handicap, maar wel ongezonder dan hun 

werkende vergelijkingspartners; deze groep gaat minder naar de dokter, en kiest 

meer voor zelfmedicatie, een dubieuze vorm van ze lfzorg, volgens de 

onderzoekers. 

Wat oorzaken en achtergronden van de arbeidsongeschiktheid in ons land betreft 

wijst Polak (1983) 189 er nog op dat de snel groeiende werkloosheid de 

uitvoering van de WAO in de door de wetgever bedoelde zin van revalidatie, 

omscholing, rehabilitatie en tewerkstelling, eigenlijk vanaf het begin af heeft 

gefrustreerd. 

Van der Vli s t (1975) noemt nog een ander aspect, namelijk de uits toot van 

bepaalde werknemers naar de WAO: ' Grote aantallen werknemers verlaten 

voortijdig het arbeidsproces. Dit gebeurt door het 'afstoten van minder 

bruikbare' arbeidskrachten. Een proces dat begrijpelijk is vanuit de economische 

doelstelling van het arbeidsbestel en mog e lijk dank zij een uitgebreide soc iale 

wetgeving ( .•. ) Menigmaal moet men daarbij concluderen dat een tijdelijk 

probleem (de in deze conjuncturele periode moeilijk aan passend werk te helpen 

oudere werknemers, na een periode van z iekte) wordt opgelost middels een wel 

zeer drastische, voor de betrokkene vrij permanente overheveling naar de 

WAO'. 190 

Onder die 'minder bruikbaren' blijken veel ouderen voor te komen. Met dit 

verschijnse l ziet helaas ook de curatieve gezondheidszorg z ich in toenemende 

mate geconfronteerd. Steeds minder werknemers bereiken normaal werkend de 

pensioengerechtigde leeftijd. Van de groep 60 tot 65 jarigen heeft het 

merendee l een uitkering hetzij wegens werkloosheid of vervroegde uittreding, 

hetzij wegens langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid, aldus Grond en De 

Pater (1980). 191 Behalve Van der Vlist citeren zij ook Van Zaal (1975) 192 die 

het wat krasser stelt: 'Via de WAO is de onderneming in staat personee l dat niet 
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meer aan het produktieproces kan voldoen geruisloos af te laten vloeien.' Als 

duidelijkste voorbeeld wordt Kerkhoff (1975) aangehaald: 'De WAO, en deze 

gedachtengang kan men doortrekken naar andere sociale voorzieningen, vormt 

een sluis waarlangs het bedrijf zich van zijn problematisch geworden werkne

mers kan ontdoen!' 193 

Van den Bosch en Petersen (1983) 194 wijzen er in dit verband op dat in 

uitbreidende sectoren als de bank- en verzekeringssector het aantal WAO

toekenningen slechts in relatief geringe mate gestegen is, tegenover een 

aanzienlijke toename in inkrimpende sectoren als de textielindustrie. 

Dat brengt ons bij de laatste, maar wellicht belangrijkste factor voor het 

ontstaan van arbeidsongeschiktheid die we hier willen behandelen, namelijk de 

arbeidsomstandigheden. Die zijn voor de zojuist genoemde sectoren - kantoor of 

fabriek - nogal verschillend. En het zijn juist dit soort verschillen die net als bij 

het ziekteverzuim, volgens steeds meer onderzoek in hoge mate (mede) 

bepalend zijn voor het al dan niet in de WAO belanden van een werknemer. 

Daarvan volgen hier enkele voorbeelden. 

Nijhuis en Soeters (1983) 195 onderzochten éénenvijftig industriële en andere 

bedrijven. Het aantal WAO-toetredingen bleek daar, evenals de verzuimduur en 

-frequentie, in het bijzonder samen te hangen met fysiek bezwarende 

arbeidsomstandigheden als vuil, zwaar en lawaaierig werk, en laag gekwalifi

ceerde arbeid (eentonig en weinig uitdagend), als ook met de grootte en de 

economische positie van het bedrijf, over- of onderbezetting en de aanwezigheid 

van een afdeling personeelszaken. 

Roeleveld e.a. (1983) 196 vroegen in de grafische industrie 355 WAO'ers en 399 

gematchte werknemers naar de subjectief ervaren belasting van het werk. De 

eerste groep bleek zich te kenmerken door een gemiddeld hoge leeftijd, een 

groter percentage vrouwen en mensen met een lage opleiding, alsmede door 

klachten over de arbeidsomstandigheden: 'mensen die hun werk lichamelijk 

inspannend vonden, veel moesten bukken, tillen of sjouwen, of werkten in één 

houding, hadden een twee- tot driemaal verhoogde kans om in de WAO te 

komen. Ook mensen die hun werk geestelijk erg inspannend vonden, zich sterk 

moesten koncentreren tijdens het werk, of veel onder tijdsdruk werkten, hadden 

een verhoogde kans op WAO-toetreding (evenals) mensen die eentonig werk 

deden of werk dat niet bij hen paste of waar ze geen plezier in hadden.' 

Wiersma (1980) 197 volgde van 1975 tot 1977 ruim 200 werknemers van 20 tot 

55 jaar uit diverse bedrijfstakken (metaal, electrotechniek, vervoer, bank- en 

verzekeringswezen), die langer dan tien weken in de Ziektewet verbleven 
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wegens een ongeval of een aandoening van het bewegingsapparaat. Van hen 

kwam eenderde in de WAO terecht, met een volgende onderverdeling: 21 % was 

geheel en 8% gedeeltelijk blijvend arbeidsongeschikt voor elk werk; 32% was 

mogelijk en 17% zeker later weer geschikt voor eigen of ander werk, en 23% 

was aangemeld bij de GMD voor medische en arbeidskundige beoordeling met 

het oog op arbeidsbemiddeling of omscholing. 198 

Bij de total e groep vond Wiersma vijf factoren die significant verband 

vertoonden met de overgang naar de WAO. In volgorde van belangrijkheid waren 

dat: de ernst van de aandoening, een negatieve gezondheidsbeleving, gevoelens 

van overbelasting in en door het werk, een houding waarin gevoelens van 

machteloosheid en vervreemding overheersen en een hogere leeftijd. 199 Voorts 

bleek de, ook in de vorige paragraaf genoemde negatieve invloed van de WAO

toetr eding op het welbevinden: Het leven had zijn doel verloren voor 40% van de 

WAO'ers, en 25% vertoonde een zorgwekkend beeld van voornamelijk apathisch 

thuis zitten zonder actieve bezigheden, aldus Wiersma. 200 

In een publicatie uit 1980 op basis van CCOZ-gegevens becijfert Kruidenier 201 

dat van diegenen die het laagst gekwalificeerd werk doen jaarlijks 2,7% in de 

WAO komt, tegenover 0,7% van de leidinggevende beambten (hoofdarbeiders). 

Uit deze gegevens bleek voorts dat de WAO-toetredingskans hoger is naarmate 

het werk een grotere en langer durende belasting impliceert: Ongeschoolde 

handarbeid in niet leidinggevende functies, in grote lijnen gekenmerkt door 

ongunstige materiële werkomstandig heden, eentonigheid, tempodwang, geringe 

invloed op indeling en organisatie van het eigen werk, laat de hoogste 

percentages zien. Het ontbreken van echte alternatieven op de arbeidsmarkt, 

dat wil zeggen het gebrek aan minder belastende banen die geschikt z ijn voor 

deze ca tegor ie werkenden, speelt daarbij vermoedeli jk een belangrijke rol. 202 

Een dergelijk beeld komt ook naar voren uit het rapport 'Beschrijving van WAO

toetreders', in 1982 uitgebracht in het kader van het WAO-determinanten

onderzoek. 203 Kenmerkend voor toetreding worden daar genoemd: een lage 

opleiding; het op jonge leeftijd begonnen z ijn met werken; het verrichten van 

fysiek zware handarbeid tegen een relatief laag loon en weinig promotiemoge

lijkheden; een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt met a ls gevolg vaak 

werkloosheid in de arbeidshi storie . Bovendien werken WAO-toetreders vaak in 

bedrijven rnet minder aandacht voor zowel preventie van arbeidsongeschiktheid 

als langdurig zieken. 

Van een opstapeling van dergelijke ongunstige omstandigheden is met name in 

de bouw spra ke. Uit een onderzoek van Kause e .a., eveneens uit 1982, kom t de 
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bouw- en houtsector naar voren als de grootste 'leverancier' van WAO'ers: 

jaarlijks 3,5% van het totaal aantal bouwvakkers. Wegens de zwaarte van het 

beroep zou thans nog slechts 8,5% van de bouwvakkers hun kinderen aanraden 

hetzelfde werk te gaan doen. 204 

Op grond van een onderzoek dat in opzet meer op preventie gericht is, in vier 

bedrijven met te zamen 4500 werknemers, concludeert De Winter (1983): 

'Klachten over gezondheid en inspanning kunnen voorboden zijn van arbeidsonge

schiktheid; ze moeten om die reden serieus genomen worden en waar ze zich 

voordoen, behandeld worden. Hetzelfde geldt voor langdurig verzuim als signaal 

van toenemende problemen in het werk. Analyse van ziekteverzuimgegevens 

moet er onder meer op gericht zijn, werknemers of groepen aan te wijzen bij 

wie de problemen aan het ontstaan zijn. ( ... ) Het zou wense lijk zijn ook de 

meningen of klachten van werknemers systemati sc h en periodiek vast te leggen. 

Op gegevens uit drie bronnen (spontane klachten, systematisch gevraagde 

meningen en ziekteverzuimgegevens) kan dan een signaleringssysteem worden 

gebaseerd dat vroege signalen geeft van dreigende arbeidsongeschiktheid.' 205 

Dat brengt ons bij opvattingen over oorzaken van arbeidsongeschiktheid zoals 

die leven bij (potentiële) arbeidsongeschikten zelf, die kunnen spreken uit eigen 

en gezamenlijke ervaring. La ter wordt daarop uitgebreid ingegaan, en derhalve 

wordt hier volstaan met een aantal opmerkingen, en wel uit de themagroep over 

oorzaken van arbeidsongeschiktheid, geformuleerd tijdens een Congres van het 

Landelijk WAO-beraad in 1982. 206 Genoemd werden bij die gelegenheid: het 

werken voor tarief - of stukloon; het overwerken wegens de hogere betaling; de 

aanwezigheid van tijdschrijvers die het produktietempo steeds verder opschroe

ven; de invloed van bedrijfssluitingen, fusies en reorganisaties; het bestaan van 

onveilige situaties op het werk; de ploegendienst; het te vroeg weer aan het 

werk gaan; slechte keuringen; de doorwerking van de jaren dertig, de Tweede 

Wereldoorlog en de wederopbouwfase. Het verslag eindigt aldus: 'Via eigen 

ervaringen van WAO'ers kun je op een heel directe wijz e oorzaken van 

arbeidsongeschiktheid op het spoor komen. Veel van deze verhalen maken ook 

duidelijk dat de ingeburgerde term arbeidsongeschikt volstrekt ten onrechte 

gehanteerd blijft: het zijn niet zozeer mensen die arbeidsongeschikt zijn; veel 

arbeid is ongeschikt voor mensen!' 207 

1.9 Samenvatting 

Eén van de grootste knelpunten in de relatie van de curatieve gezondheidszorg 

met z iekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is de vaak gebrekkig e kennis in di e 
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sector van de relatie tussen werk en gezondheid en van de specifieke problemen 

omtrent de Ziektewet en de WAO/ AA W. Derhalve begint deze studie met een 

beknopt exposé van relevante begrippen en vraagstukken op het terrein van deze 

wetten. Hun geschiedenis houdt verband met de strijd van de arbeidersbeweging 

vanaf de vorige eeuw voor verbetering van werk-, woon- en leefomstandigheden. 

Dit streven werd mede ondersteund door artsen, uit solidariteit en vanwege het 

positieve effect op de volksgezondheid. De sociale geneeskunde dankt er zei fs 

haar ontstaan aan. 

Begrippen als verzuimpercentage, -duur en -frequentie, diagnosecategorieën, 

verschillen tussen categorieën werknemers, bedrijfstakken en verschillende 

landen worden toegelicht, evenals oorzaken en achtergronden van ziektever

zuim: arbeidsomstandigheden, factoren in de persoonlijke levenssfeer (zoals de 

gezondheidstoestand), de invloed van de gezondheidszorg en de (uitvoering van 

de) sociale zekerheid, alsmede sociaal-economische factoren, zoals de relatie 

tussen ziekteverzuim en vrije dagen, inkomensverschillen en stijgende werkloos

heid. Dat laatste is van invloed op de daling van het verzuim, door bij voorbeeld 

angst voor ontslag bij veel verzuim, scherpere selectie op gezondheid bij een 

ruim aanbod op de arbeidsmarkt, en soms minder belasting door een gering 

werkaanbod, en daardoor een lagere terugkeerdrempel. 

Het ziekteverzuim binnen de curatieve sector is traditioneel Jaag, met veel 

zieke doorwerkers, maar sinds enkele jaren juist stijgend, vooral onder invloed 

van slechtere arbeidsomstandigheden ten gevolg van voortdurend bezuinigen. 

Het beroep op de WAO en AAW blijft stijgen, zij het steeds langzamer, tot 

boven de 700.000 in 1983. Kansen om weer aan het werk te komen zijn gering, 

wat grote problemen (mede) veroorzaakt, met name op geestelijk en financieel 

terrein, naast de reeds bestaande gezondheidsstoornissen. Vijf WAO-diagnose

categorieën - (bewegingsapparaat- en psychische aandoeningen, vage ziekte

beelden, hart- en vaatziekten en ongevallen - vormen 80% van de instroom. De 

tweede categorie stijgt verontrustend, vooral onder jongeren. 

Welke factoren in welke mate arbeidsongeschiktheid veroorzaken is net als bij 

het ziekteverzuim (nog) niet precies bekend, maar van groot belang lijken in 

ieder geval de arbeidsomstandigheden: 2, 7% van hen die het laagst gekwali -

ficeerde werk doen komt jaarlijks in de WAO, tegenover 0,7% van de 

leidinggevende beambten. 
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2 Nadere begripsbepaling 

2.1 Ziek of gezond; wel of niet arbeidsgeschikt 

Er zijn weinig vragen die medici zo zeer in 
verlegenheid brengen als de vraag wat gezond
heid is. 

Van der Geest 

Bij duidelijke lichamelijke aandoeningen zullen er weinig meningsverschillen zijn 

tussen patiënt, artsen en andere betrokkenen over de vraag of er sprake is van 

ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bij nogal wat klachten, aandoeningen en 

ziektebeelden ligt dat echter minder duidelijk. Dat kan naast moeilijkheden bij 

de diagnostiek aanleiding geven tot verwarring en misverstanden, irritaties en 

ruzies, tot beroepszaken aan toe. 

De praktische uitvoering en advisering op dit gebied behoort tot de competentie 

van de verzekeringsgeneeskundige, in overeenstemming met de in ons land 

geldende scheiding van behandeling en controle. Die heeft er echter wel toe 

bijgedragen dat de overige artsen, met name de behandelende, zich in hoge 

mate hebben kunnen distantiëren van de problematiek van het wel of niet 

arbeidsgeschikt zijn. In het volgende hoofdstuk wordt daar nog op teruggeko-

men. 

In verzekeringsgeneeskundige kring lijkt men zich in toenemende mate 

opgezadeld te voelen met de beoordeling of patiënten wel of niet mogen of 

kunnen werken (zie bij voorbeeld Boerhaave-cursus, 1982). 1 Leenen (1983) 2 

spreekt over het afschuiven van maatschappelijke beslissingen naar het medisch 

oordeel, en de algemene ledenvergadering van de NVVG (Nederlandse Vereniging 

van Verzekeringsgeneeskundigen) in 1976 had als thema: Het oneigenlijk gebruik 

van artsen in de sociale verzekering. 3 

Behandelende artsen dienen zich om een aanta l redenen wel degelijk met de 

hierboven aangeduide problematiek bezig te houden. Deze dient een integraal 

onderdeel van de behandeling uit te maken (KNMG, 1969 4 ); er zijn conflicten 

door te voorkomen (Polak en De Ruiter , 1984 5). Voorts kan de curatieve 

gezondheidszorg betrokken raken bij beroepszaken of door verzekeringsgenees

kundigen gevraagd worden om informatie te verstrekken. Ten slotte kan de 

behandelende sector te maken krijgen met het fenomeen zieke doorwerk er, en 

meer in het algemeen met de vr aag of men met een bepaalde klacht of 
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aandoening kan blijven wer ken . 

Derhalve wordt in dit hoofdstuk wat uitvoeriger stilgestaan bij een aanta l 

begrippen die bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid een rol spelen, en de 

daarmee samenhangende ingewikkelde problemen. 

De criteria voor arbeidsongeschiktheid zijn bij de Ziektewet strikter dan bij de 

WAO. De eerste wet geeft recht op een uitkering als er sprake is van 

ongeschiktheid 'tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte of gebrek' 

(artikel 19). 6 Onder arbeid wordt hier verstaan: De functie en de werkzaamhe

den die de verzekerde uitoefende direct voorafgaande aan het intreden van de 

ongeschiktheid tot verrichten van arbeid. 

Bij de WAO geldt een ruimer criterium, en worden ook andere, mogelijk voor de 

betreffende uitkeringsgerechtigde in aanmerking komende functies en werk 

zaamheden in de beoorde ling betrokken. Volgens artikel 18 van de WAO - en 

artikel 5 van de AAW - heeft de verzekerde namelijk aanspraak op een uitkering 

'indien hij ten gevolge van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk buiten staat 

is om met arbeid die voor zijn krachten en bekwaamheden is berekend en die 

hem met het oog op zijn opleiding en beroep in billijkheid kan worden 

opgedragen, te verdienen hetgeen geestelijk en lichamelijk gezonde personen 

van dezelfde soort en met een soortgelijke opleiding gewoonlijk verdienen'. 7 

In het SER-advies uit 1982 8 inzake plannen van het toenmalige kabinet om de 

Ziektewetuitkeringen te verlagen wordt eraan herinnerd dat de Nederlandse 

wetgeving niet voorziet in een praktische omschrijving van het begrip ziekte; 

maar dat dit in het spraakgebruik gerelateerd wordt aan een verstoring van 

voorbijgaande aard van het lichamelijk of geestelijk functioneren. Het begrip 

arbeidsongeschiktheid wordt daarentegen gebruikt bij verstoringen van een meer 

duurzame of blijvende aard, aldus het SER-advies, dat vervo lgt : 'Deze 

onderscheiding ligt ook aan de scheiding tussen de Ziektewet en de AAW/WAO 

ten grondslag. In aansluiting hierop en in navolging van hetgeen in de literatuur 

en de verzuimstatistieken gebruikelijk is, heeft het begrip ziekteverzuim zoa ls 

dat in dit advies wordt gehanteerd betrekking op het arbeidsverzuim voorzover 

dit korter is dan 52 weken, terwijl het arbeidsverzuim dat langer dan 52 weken 

duurt als verzuim wegens arbeidsongeschiktheid wordt benoemd'. 9 Hierboven en 

in het vorige hoofdstuk 10 werd er echter al op gewezen dat het zowel bij de 

Ziektewet a ls bij de WAO/AAW gaat om arbeidsongeschiktheid wegens z iekte of 

gebrek. Bovendien mag niet de suggestie worden gewekt, dat de grens tuss en 
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voorbijgaa nde en blijvende verstoring en te tr ekken valt bij 52 weken. Met een 

dergelijke wetstechnische, formele a fgren zi ng zou de beha ndelend a rts slecht 

uit de vo e ten kunnen. Deze z iet zic h geconfronteerd met de vraag wanneer de 

func tione le grens te tr ekken valt tussen ziek te - a ls proces - en eventuele 

duurzame, blijvende verstoringen - a ls de s ta tionair e e indfase van het 

ziek te proces , resulterend in gebrek of inva lidite it. En die functionele grens za l 

vaak eerder en soms later dan de 52e week worden bereikt, en zelden op de 365e 

dag van de Ziektewe t-p eriode. 

Ook de beoordeling van de verzekeringsgeneeskundig e - wanneer is er weer 

sprake van geschiktheid voor het eigen of eventueel voor aangepast werk? - zal 

van die fun c ti onele gr ens uitgaan, en niet van een formele 52-weken-grens. 

Juist met he t oog hi e rop is indertijd de mogelijkheid geschapen van de spontane 

melding. 11 

Bovenstaande neemt ni e t weg dat er veel waarhei d schuilt in de - wellicht wat 

te absolute - co nsta tering van de SER dat een voor de praktijk hanteerbar e 

de finiti e van he t begrip z iek te niet ka n worden gegeven. 12 O fschoon er zowel 

in de curatieve als in de soc iaal-geneesk undig e sector dagelijks met dat begrip 

gewerkt word t, bieden ook de leerboeken hier weinig soelaas. Illustrat ief is het 

hoofdstuk 'Der Kr ankhei tsbegri ff, se ine Geschichte und Problema tik' uit het 

Handbuch der Allgemeinen Pathologi e (Altmann, 1969) 13 .Inge bed in honderden 

litera tuurv erwijz ingen komen hi er vele, vaak onderling s t erk verschillende 

opvattingen over z iekte aan de orde, vana f Aristoteles tot heden , me t overigens 

de meeste aa ndach t voor Vircho w. 14 

Zo mogelijk nog meer uiteenlopende visies bestaan er op het comple mentair e 

begrip van z iekte : gezondheid. Eén van de bekends te pogingen tot defini ër ing 

van de afgelopen decennia werd ondernomen door de WHO: Een toestand van 

volledig lichame lijk, geestelijk en sociaal welzijn, en ni e t slechts a ls de 

a fwez ighe id van z iekte of zwak heid 15. Dez e omschr ijving heeft zeer vee l 

invloed gehad, ook omdat z ij een ver breding van het ziek tebegr ip tot 

uitdrukking brach t, die met name na de Tweede Wereldoorlog ingang vond in de 

geïndustrialiseerde were ld. 

De laa tste jaren is hi er op echter ook een toenemende kritiek te beluisteren, bij 

voorbeeld op het statisch-utopi sche karakter van de WHO-omschrijving (Men 

stree ft naar een toestand van 'welz ijn' die in wezen ongr ijpbaar en dus 

onhanteerbaar is ; Dokter en Milikowski , 1973 16), op de invloed ervan op het 

z iekteverzu im (De 'verruiming' van he t begrip z iekte heeft een ro l gespeeld bi j 
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de gestage toename van het verzuim in de afgelopen twintig jaar; Draaisma en 

Smulders, 1978 17), en op het gevaar van medicalisering (Door verbreding van 

het ziektebegrip zijn vele niet-gezondheidszorgproblemen onder de gezondheids

zorg gebracht; Leenen, 1983 18). 

Dokter en Milikowski opteren voor een actievere omschrijving: 'Gezondheid 

dient begrepen te worden a ls een proces van ontplooiing van de mens in relatie 

tot z'n naaste omgeving en tot de hele samenleving. ( ... ) Volgens ons is 

gezondheid een optimale ontplooiing van de mens, welke gepaard gaat met 

onvrede; onvrede tegenover zichzelf, de omgeving, de maatschappij. Uit die 

onvrede vloeit het conflict en de strijd voort. Daarmee wordt het conflict, dat 

zo duidelijk bij het menselijk leven behoort, binnen de sfeer van de definitie 

getrokken en niet als iets wezensvreemd buitengesloten'. 19 

Wright (1982) 20 legt er de nadruk op dat universele, objectieve criteria voor 

gezondheid niet bestaan: het is geen neutraal maar een moreel begrip, dat als 

geen ander zo makkelijk te herleiden is tot concreet waarneembare verschijnse

len . Daarom vertegenwoordigt gezondheid waarschijnlijk één van de sterkste 

morele waarden, die volgens hem nog het beste te typeren is als volwaardig 

mens-zijn, met name in soc iaal opzicht. 

Dit komt in de buurt van de opvatting van Kuiper (1980). 21 Ook hij vindt de 

vraag wat gezondheid is niet kort en ondubbelzinnig te beantwoorden, maar 

wijst niettemin op één centraal element ervan, namelijk het zich wél bevinden 

in de wereld, waaraan subjectieve en objectieve aspecten te onderscheiden zijn. 

We willen nu deze problematiek trachten toe te spitsen op de Ziektewet en de 

WAO/ AA W. In 1975 publiceerde een werkgroep van de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Nederlandse Vereniging 

voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG ) het rapport Voorstellen tot verbetering 

van verzuimbegeleiding . 22 Daarin werd gesteld: 'De terreinen ziekte en gebrek 

zijn zeer moeilijk en vrijwel nooit afdoende te formuleren( •.. ) Bij lichamelijke 

afwijkingen is wellicht nog een medisch oordeel te geven naar objectieve 

maatstaven; de psyche van de mens en het functioneren daarvan lenen zich 

echter daartoe minder gemakkelijk.' 23 Ook Kuilman (1977) 24 duidt op dat 

laatste, terwijl Kabela (1983) 25 wijst op de extra complicaties die kunnen 

optreden bij de beoordeling van psychische problematiek bij werknemers uit 

niet-Europese culturen. 

'Bovendien betekent aanwezigheid van ziekte of gebrek niet automatisch dat er 

sprake is van arbeidsongeschiktheid. Door deze onzekerheden blijft ook het 
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begrip arbeidsongeschiktheid onzeker en vaag', 26 concludeert de NVVG/NVAB

werkgroep. Deze doet dan, in een poging toch tot een definitie te komen mede 

een beroep op het Engels, dat voor het woord ziekte een drietal begrippen kent, 

namelijk disease, illness en sickness. 27 De werkgroep treedt hiermee in het 

spoor van Philipsen (1969), die aan ziek-zijn tenminste vier betekenissen 

toekende, waarvan drie hem bruikbaar leken in het kader van arbeidsongeschikt

heids-problematiek. 28 Verkort weergegeven zijn dat: 

- Ziek-zijn als de aanwezigheid van een aandoening, gelijk te stellen aan een 

storing in de werking van één of meer organen, waaraan met behulp van 

diagnostische procedures een objectief vaststelbare en waarneembare afwijking 

in het functioneren aantoonbaar is. Vooral in de curatieve gezondheidszorg 

wordt ziekte veelvuldig in de betekenis van aandoening gebruikt (disease). 

- Ziek-zijn als onwelbevinden, dat gerelateerd wordt aan een veronderstelde 

aandoening. In deze betekenis staat niet het hebben van een aandoening 

centraal, maar de subjectieve beleving ervan. Dit onwel bevinden kan vele 

vormen aannemen, van een lichte mate van algeheel, specifiek onbehagen tot en 

met heftige pijnen in één bepaald orgaan (illness). 

- Ziek-zijn als arbeidsongeschikt zijn, of preciezer als aanvaarding van de 

patiëntenrol. In samenstellingen als ziek-liggen of zich ziek melden wordt deze 

betekenis van het ziektebegrip aangewend. Ziekte krijgt dan een ander accent. 

Noch de aandoening, noch de beleving ervan, noch de bereidheid hulp te zoeken 

staan hierbij centraal, maar het beroep dat de zieke of zijn omgeving op de 

maatschappij doet om tijdelijk ontheven te worden van zijn maatschappelijke 

verplichtingen (sickness). 

Daarnaast onderscheidde Philipsen nog het ziek-zijn als het zoeken van genezing 

door het raadplegen van artsen of het gebruiken van medicijnen. Hij vervolgt 

dan: 'Van de meeste aandoeningen kan men echter zeggen dat ziek-zijn in de 

tweede, en vooral de derde en vierde betekenis beschouwd moet worden als 

menselijk gedrag of het gevolg daarvan. En dat betekent keuzegedrag. Er 

bestaat gewoonlijk een weliswaar wisselende, maar toch aanzienlijke mate van 

beslissingsvrijheid, om bij alle niet ernstige, acuut optredende aandoeningen: 

a. gevoelens van onwelbevinden bij zichzelf te onderkennen en in verband met 

gezondheidsproblemen te brengen; 

b. vervolgens bereid te zijn door hulp in te roepen en/of door gebruik van 

medicijnen herstel van de gezondheid na te streven; 
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c. en tenslotte de patiëntenrol te aanvaarden. 

Hoe deze beslisingen vallen, wordt zeker niet volledig bepaald door de aard en 

ernst van de aandoening. De persoonlijke eigenschappen van de zieke en de 

maatschappelijke situaties waarin hij zich bevindt, spe len bij he t tot stand 

komen van de besli ssingen een zeer belangrijke rol'. 29 

Phi li psen concludeert vervo lgens dat men zich bij studie van het z iekteverzuim 

moet concentreren op de aanvaarding van de patiëntenrol, die slechts één fase 

vormt in het tota le verloop van een ziektegeval. Hierop voortbouwend komt hij 

dan tot een beslissingsmodel van een ziektegeval, dat ten grondslag ligt aan 

nogal wat onderzoek over ziekteverzuim. (Zie Figuur 10.) 

Figuur 10 Beslissingsvr i jheid tijdens het ver loop van het z iektegeval naar type 

aandoening 

Optreden onwelbe
vinden 

He rk enning gezond
heidsprob leme n 

Bereidheid hulp of 
genezing te zoeken 

Aanvaarding rol 
patiënt 

Bestendiging rol 
patiënt 

Aflegging rol patiënt 

Afneme nde bereidheid 
hulp te zoeken 

Afnemende herkenning 
gezondheidsproblemen 

Afnemend onwelbe
vinden 

1: Acute, zeer 
ernstige objec
tieve aandoe
doeningen 

tot 
zee r 
kle in 

aanzien lij k 

Besli ssingsvrijheid is bij 
II. Niet acute III: Niet ernst ige 
vaak ernstige ob jectief-
objectieve subjectieve 
aandoe ningen aandoeningen 

aanzienl ijk 

aanzienlijk 

groot tot 
zeer 
groot 

Bron: Philipsen, Afwezigheid wegens ziekte, Groningen, 1969, p. 30. 
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Doorlopend duiken in bovenstaande en nog volgende beschouwingen de begrippen 

objectief en subjectief op, of ook wel ziek-zijn en zich-ziek-voelen. 

Het ee rste gaat uit van wat anderen (deskundigen) kunnen vaststellen en 

veronderstelt objectieve constateerbaarheid van bepaalde verschijnselen, zoals 

koorts, afwijkingen op röntgenfoto's of abnormale laboratori umuitslagen. Het 

tweede gaat uit van wat de betrokkene zelf constateert, voelt of vindt; dit kán, 

maar hóeft niet samen te vallen met het eerste. 

In vroeger jaren, met name voor de Tweede Wereldoorlog werd er vooral 

uitgegaan van objectiveerbaar ziek-zijn. Polak (1983) 30 verhaalt van een 

controle-arts die bij iedereen die vertelde diarrhee te hebben een rectaal 

toucher verrichtte. In verband daarmee wees hij op he t proefschrift van Sajet 

uit 1940 31. Deze behande lde daarin onder andere de inste lling van waaruit de 

Ongevalle nwet werd uitgevoerd, namelijk één waarbij de verzekerde in princi pe 

gezien werd als een misbruiker en een klein te houde n element. 

Ook nu nog vereist de Centrale Raad van Beroep volgens vaste jurisprudentie 

voor het vasts t ellen van arbeidsongeschiktheid in de zin van de Ziektewet dat 

betrokkene naar objectief medische maatstaf zijn werk niet kan of mag doen. 32 

In een artikel uit 1979 over Ziekte in de zin der Ziektewet noemt Polak 33 het 

echter een illusie dat de formul e 'op medische gronden, naa r objectieve 

maatstaven' altijd e n overal t e r beschikking staat respectievelijk bruikbaar is. 

Hij verwijt de medische stand arrog anti e , omdat zij sinds het in werking treden 

van de Ongevallenwet en de latere loondervingswetten gedaan heeft of dat wèl 

zo zou zijn. 

Er is, vooral na 1945, in de gezondheidszorg meer ruimte ontstaan voor 

subjec tie vere elementen, als onderdeel van een ruimere han tering van het 

ziektebegrip. Dat bracht ook allerlei discussies en polemieken met zich mee, 

onder meer op wetenschappelijk niveau, bij voorbeeld over de vraag of de 

toename van het aanta l WAO'ers in hoofdzaak veroorzaakt wordt door boven

genoemde verruiming van het ziektebegrip of door een feitelijke achteruitgang 

van de gezondheidstoestand van de werkende bevolking (Van den Bosch en 

Petersen, 1980 34; Kruidenier, 1980 35 e.a.). Maar ook in de str aa t of op het 

werk zijn vragen a ls 'Is hij wel écht ziek?' niet ongebruikelijk met betrekking tot 

pe rsonen die een uitkering ontvangen krachtens de Ziektewet of de WAO/AAW 

wegens een voor de buitenwereld onduidelijke reden. 

In medische kring z ijn dergelijke discussies e igenlijk al zo oud a ls de 

arbeidsongeschiktheidswetten ze lf (zie bij voorbeeld Sajet, 1940) 36. Ze laaiden 
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weer op naar aanleiding van kabinetsplannen van begin 1982 tot wijziging van de 

tot dan toe gangbare uitkeringsregelingen bij ziekte. (Zie bij voorbeeld Van der 

W 1 B . . 37 K . 38) a en UlJS , en um 

Bij een deel van die discussies gaat het over 'misbruik of oneigenlijk gebruik' van 

de Ziektewet. Dat laatste wordt dan vaak geplaatst in de sfeer van het in de 

volgende paragraaf aan de orde komende grijze verzuim: 'het grootste en gelijk 

ook één van de moeilijkste gebieden voor de gehele gezondheidszorg - de 

curatieve in het bijzonder - dat door zijn onduidelijkheid en ongrijpbaarheid 

aanleiding geven kan tot een machteloos gevoel bij artsen, en zelfs tot 

defaitisme, irritatie en agressie.' (Van der Wal en Buijs, 1982) 39 

Tijdens een samenvatting van de discussies tijdens de Verzekeringsgenees-
. ~ d . . kundige Dagen in 1983 bracht Polak naar voren at er maar weinig 

wetenschappelijk onderzoek bekend is over het (on)vermogen functies te 

vervullen in relatie tot arbeid, terwijl dat toch de grondslag van een 

arbeidsongeschiktheidsbeoordeling dient te zijn, zowel in het kader van de 

Ziektewet als bij invalideringsschattingen. Hij verwees naar de geschiedenis van 

de sociale wetgeving, zich ondermeer baserend op studies van Lahaye en Van 

der Pas (1974) 41 : 'De uitvoering van de eerste sociale verzekeringswet in 

Nederland, de in 1967 opgeheven industriële Ongevallenwet, is gepaard gegaan 

met een uitzonderlijk inventieve praktijk van invaliditeitsschattingen die 

neergelegd zijn in een uitgebreide literatuur, geheel gevuld met tabellen en 

geta llen die allen de indruk wekken dat daar een wetenschappelijke objectieve 

grondslag voor bestond. Die tabellen waren geschreven door hoogleraren, die ze 

weer ontleend hadden aan vorige hoogleraren en die hadden dat weer ontleend 

aan andere voorgangers. Dit alles maakt de indruk van een gesloten systeem van 

mogelijkheden om ten behoeve van wettelijke en ook particuliere ongevallenver

zekeringen gemotiveerde schattingen te kunnen doen. De wetenschap en de 

geneeskundige stand hebben er heel lang over gedaan, voordat het inzicht 

ontstond, dat eigenlijk betwijfeld moest worden of er wel zo'n systeem 

bestond.' 42 

Constaterend dat ook aan de universiteiten nauwelijks gewerkt wordt aan een 

wetenschappelijke grondslag, voegde Polak daaraan toe dat het op de weg van 

de uitvoeringsorganen zou liggen om dergelijk wetenschappelijk onderzoek te 

stimuleren. 

Illustrat ief voor het bovenstaande is het onderzoek van Van Zaal (1981) 43 , die 

drie ziektegeschiedenissen voorlegde aan 94 GMD-artsen. Zes van hen vonden 
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dat er geen sprake was van ziekte in de zin van de WAO, 37 vonden dat wel, en 

de overigen gaven antwoorden tussen deze beide uitersten. 

2.2. Indelingen van ziekteverzuim 

Ondanks definitieproblemen zijn er in de afgelopen jaren toch een aantal 

hanteerbare indelingen van ziekteverzuim ontwikkeld. Na het voorafgaande zal 

duidelijk zijn dat die onvermijdelijk objectieve en subjectieve elementen 

bevatten. 

In een poging tot een indeling van diagnoses te komen, geschikt voor statistische 

bewerking, hergroepeerde Hogerzeil in 1966 de zestien hoofdgroepen van de 

International Statistica! Classification of Disease tot vier macro-diagnosegroe

pen, te weten 44: 

- objectieve syndromen 

- subjectief/objectieve en subjectieve syndromen 

- acute respiratoire syndromen 

- diagnose onbekend 

Deze indeling maakte het mogelijk met een relatief klein aantal consistente 

groepen te werken waarvan bovendien de geneeskundige behandeling per groep 

soortgelijk was. (Luyckx, 1982) 45 

Philipsen (1969) 46 werkte de indeling van Hogerzeil (1966) verder uit: door 

middel van een speciale techniek verdeelde hij schattenderwijs de onbekende 

diagnosen over de andere drie categorieën, zodat het volgende - verkort 

weergegeven - beeld ontstond 47• 

1. Objectieve aandoeningen, infectieziekten (exclusief griep-verkoudheid e.d.), 

nieuwvormingen, allergieën, voedingsstoornissen, bloedziekten, aandoeningen 

van het centrale zenuwstelsel, zintuigen, hart- en vaatstelsel en uro-genitaal

stelsel, huidziekten, ziekten door aangeboren misvormingen en chronische 

aandoeningen van de luchtwegen. Er is een objectief vaststelbaar en meetbaar 

pathologisch substraat aanwezig, en over arbeidsongeschiktheid is weinig 

discussie mogelijk. 

2. Objectief-subjectieve en subjectieve aandoeningen - zoals ziekten van het 

spijsverteringsstelsel, van het bewegingsapparaat, ongevallen die in de vrije tijd 

plaatsvinden en psychische aandoeningen (zowel de psychosen als neurosen), 

hoofdpijn en nervositeit. Zij krijgen pas betekenis door de subjectieve klachten 

66 



van de zieke. Deze zijn voor de diagnose en de therapie onmisbaar. Ook de 

arbeidsongeschiktheid moet in het licht van deze klachten worden bezien, omdat 

men de aandoening en de bijbehorende beleving van de patiënt niet Jos kan zien 

van allerlei omgevingsfactoren. 

3. De acute aandoeningen van de ademhalingswegen (griep en verkoudheid), 

gewoonlijk kortdurend, seizoengebonden en vaak epidemisch optredend. Arbeids

ongeschiktheidsbepaling is niet eenvoudig en in niet geringe ma te zowel een 

kwestie van medische en maatschappelijke normen als van de subjectieve 

klachten van de patiënt. 

Draaisma en Smulders (1978) 48 geven nog een procentuele verdeling van de 

ziektegevallen over deze drie categorieën: respectievelijk ongeveer 14, 44 en 

43%. 

In 1966 had Philipsen al een indeling gegeven, 49 die men ook bij Beckenkamp 

(1966) 50 aantreft: 

- wit verzuim ( .:!:: 25-30% van het aantal gevallen): objectief aantoonbare 

z iekten en gebreken, waardoor er een objectieve afwezigheidsnoodzaak bestaat. 

- z wart verzuim .:!:: 0,5-5%): het ontbreken van een objectieve afwezigheids

noodzaak; 

- grijs verzuim ( .:!:: 70%): ziekmelding niet in de eerste plaats op grond van 

objectieve a fwezigheidsnoodzaak, maar vooral na afweging van de subjectieve 

noodzaak, behoefte en gelegenheid tot afwezigheid. 51 

Deze indeling blijkt nogal eens aanleiding te geven tot misverstanden of 

controverses, zowel in vakkringen als daar bui ten. Zich baserend op (de omvang 

van ) het grijze verzuim deed bij voorbeeld Saan 52 veel stof opwaaien op de 

Verzekeringsgeneeskundige Studiedagen in 1981, door te stellen dat een groot 

deel van het arbeidsverzuim geen ziekteverzuim is doch sociaal of maatschap

pelijk verzuim, dat wordt getolereerd door artsen, die daarmee eigenlijk een 

loopje nemen met de Ziektewet en de AAW/WAO. Ter beteugeling van dit 

verzuim bepleitte hij een hardere opstelling van de verzekeringsgeneeskunde, 

om zo de verzuimdrempel te verhogen. 53 

Polak (1982) 54 bestreed deze opvattingen. Verzekeringsgeneeskundigen treden 

volgens hem buiten hun vak als ze in individuele gevallen door middel van 

drempelverhoging volumebeleid willen voeren: Ook in de arbeidsongeschikt

heidsjurisprudentie komen geen drempels voor, alleen kwali tei tscri ter ia. En wat 

de hantering van de indeling wit-grijs-zwart verzuim betreft, wees hij erop dat 

67 



Philipsen zwart nie t als malafide kwalificeerde , maar als he t ontbreken van een 

objectieve afwezigheidsnoodzaak. Met andere woorden: De indeling wit-grijs

zwart staat voor een glijdende schaal van ziek naar ni e t-zi ek , en niet voor 

eerlijk naar oneerlijk (zi e Figuur 11) 

Figuur 11: 

wit 

25% 

~~~~~~~~~~~___,, ..__.,__, 
grijs 

70% 

zwart 

5% 

Bovenstaande indeling staat voor twee andere, die ten onrechte in e lkaar 

geschoven zijn. 

Ziek ni e t z iek 

Eerlijk onee rlijk 

Bron: Polak , TvSG 60 (19 82) nr. 7, pag. 148 

De hiervoor genoemde op medische di ag noses gebaseerde indelingen van 

ziekte verzuim deden te weinig recht aan onder andere he t dynam ische en 

multicausale karakter van a rbeidsongeschiktheid, zoa ls Hogerzeil in 1972 

opmerkte. 
55 

Hij ontwikkelde een fa segewij ze indeling, 56 mede om beter aan 

te kunnen geven wie op welk mome nt de aangewezene is voor behandeling, 

begeleiding, coördinatie en eventuee l preventie. Te rwille van de beknopth e id 

volgt hier een verkorte versie, zoa ls weergegeven door de a l eerder genoemde 

NVVG/NVAB-werkgroep 57• 

fase 1: 1-3 dagen - de aanleiding is een vluchtige inconveniënt; het we rk wordt 

spontaan he rv at. De coördinatie van behandeling en preventie berust bij 

het bedrijf (personeelschef, afdelingschef, bedrijfsarts). 

fase 2: 4 dagen tot 3 weken - de aanleiding is een min of meer e rnst ige stoorn is 

in een menselijke functi e van tijdelijke aard. Na herstel wo rdt de 

normale leefsituatie hervat. De coördina ti e van de behandeling berust 

bij de hui sart s. Soc iaal -medisc h gez ien zal men aa n dit kortdurend 

verz uim (bij Hogerzeil (1972) beperkt tot 1-3 dagen 58 wein ig aandacht 

sc henk en, tenzij di t zich geregeld zou herhalen. 
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fase 3: 4 weken tot 3 maanden - de aanleiding tot het verzuim is meer dan een 

enkelvoudige stoornis of de enkelvoudige stoornis is in de drie weken 

arbeidsongeschiktheid overgegaan in een gestoord functioneren van de 

mens als totaliteit. De behandeling berust bij de huisarts c.q. de 

spec ialist, de coördinatie bij de verzekeringsgeneeskundige en de 

reïntegratie bij de bedrijfsarts. 

fase 4: langer dan 3 maanden - blijvende stoornis begint te dreigen. Resociali

satie zal alleen slagen door een goede coördinatie van de begeleiding, 

waarin, samen met de actieve revalidatie, de verzekeringsgenees 

kundige en de bedrijfsarts de belangrijkste taak hebben. 

59 fase 5: blijvende invaliditeit (bij Hogerzeil (1972): langer dan 365 dagen ) -

het proceskarakter van de a rbeidsongeschiktheid is nu verdwenen. Naast 

revaliderende activiteiten van de verzekeringsgeneeskundige zal de 

huisarts de voornaamste begeleidingstaak hebben. 

De NVVG-NVAB-werkgroep spreekt overigens over verzuim in plaats van 

ziekteverzuim om te voorkomen dat de behandeling van alle verzuim gerekend 

wordt tot de bevoegdheid en het vakgebied van de medicus. 60 Uitgaande van 

s t a tis tische gegevens kiest genoemde werkgroep voor de volgende indeling 61 , 

die hi e rna geheel wordt weergegeven: 

a. Ko rtdurend verzuim 

Verzuim dat korter dan drie weken duurt. Hoewel ook hier disease voorkomt, 

zullen illness , maar vooral s ickness alsook andere oorzaken voorkomen (zie b en 

c). De invlo ed van de bedrijfsarts en de verzekeringsgeneesk undige op dit 

verzuim is beperkt; de duur e rv an wordt overwegend beïnvloed door de huisart s 

en het personeelsbeleid. 

b. Frequent verzuim 

De verzuimfrequentie beweeg t z ic h rond twee maal per jaar, doch slechts een 

(we li swaar groot) deel van de popula ti e verz uimt. Het lijkt daarom reëel pas van 

een frequent verzuim t e spreken, wanneer meer dan vier maal per jaar wordt 

verz uimd. 

c. Frequent kortdurend verz uim 

De verzuimstatistiek onderscheidt de groep van me nsen die fr eq uen t ko rt 

verzuimen als een bi jzondere populatie. Het lij kt zi nvol pas dan een individ u tot 
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deze groep te rekenen, wanneer vaker dan zes maal in één jaar zeer kortdurend 

- minder dan één week per keer - verzuimd wordt. Behalve in het geval van 

bijvoorbeeld onbehandelbare dysmennorrhoe, zal in deze categorie vrijwel nooit 

een somatisch-medische reden de verzuimoorzaak zijn. Werk- en gezinsomstan

digheden daarentegen vaak wel. Reden waarom de problematiek van dit verzuim 

thuishoort in de sfeer van het sociaal beleid van de onderneming. De bedrijfsarts 

kan hier een signalerende rol vervullen; de verzekeringsgeneeskundige veel 

minder, omdat hij me estal onvoldoende gegevens over de frequentie heeft. 

d. Langdurig verzuim 

Hieronder wordt een verzuim verstaan van langer dan drie weken, waarbij 

overwegend disease en illness de oorzaak zullen zijn. De medische of 

psychologische problematiek maakt intercollegiaal overleg van alle betrokken 

medici noodzakelijk. 

De NVAB/NVVG-werkgroep besluit met de constatering dat een eerste vereiste 

voor een betere aanpak van het ziekteverzuim een goede, actuele en 

longitudinale registratie van het verzuim per individu is. 62 

Een dergelijk registratiesysteem is ontwikkeld bij de Stichting CCOZ (Vrijhof, 

19 84) 63• Daarover dient t e worden opgemerkt dat is a fge zie n van het 

berekenen van gemiddelde ziekteduren, op grond van de overweging dat de 

frequentieverdeling van de ziekteduur nogal sc heef pleegt t e zijn (Kruidenier, 

1981) 64. Met het oog daarop berekent men frequenti es per duurklasse, waarbij 

het volgende onderscheid in ziekteverzuim wordt gemaakt: 

- kortdurend: één tot en met zeven kalenderdagen 

- middel/langdurend: acht tot en met tweeënveertig kalenderdagen 

- langdurend: drieënveertig dagen en meer. 

65 
Zoals eerder opgemerkt heeft deze studie vooral betrekking op langerdurend 

verzuim. Op grond van het hierboven weergegevene dient daarbij in ieder geval 

een ondergrens van drie à vier weken genomen te worden. Zoals in het volgende 

hoofdstuk nog zal blijken ligt bij sommige onderzoeken de grens bij tien weken 

(bij voorbeeld Groothoff, 19 81) of drie maanden, zoals bij Wiersma (19 80) en 

Luyck x (19 82). 
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2. 3 Ziek doorwerken 

Men dient zich te realiseren, dat de recente 
daling van het ziekteverzuim gezondheidsbe
dreigende effecten voor werknemers kan heb
ben. 

J. Soeters 104 

Er is al op gewezen dat arbeidsongeschiktheid en ziek-zijn niet samen hoeven te 

vallen. Een bijzondere variant daarvan is de combinatie van ziek-zijn en 

(proberen te) blijven werken. De tegenhanger ervan - niet zijn ziek en toch een 

beroep doen op de Ziektewet, ook wel misbruik genoemd - krijgt, met name in 

de media, veel aandacht. Gezien de omvang van beide fenomenen zou de 

belangstelling echter veeleer bij ziek doorwerken dienen te liggen. 

Philipsen schreef in 19 69: 'Het aantal ziekmeldingen dat berust op bewuste 

misleiding of bewuste overdrijving of op negering van de voorschriften van de 

Ziektewet en de uitvoeringsorganen daarvan is vanzelfsprekend niet precies 

bekend(".). Uit een volgende paragraaf zal echter blijken dat een schatting van 

5% ruim is.' 66 In bedoelde paragraaf staat onder andere dat ondubbelzinnig 

zwart verzuim in 1964 geconstateerd werd bij 0,5 - 1,0 % van de mannelijke 

werknemers, en dat het totaal aantal zwarte meldingen te schatten is op 1 à 2% 

per jaar, met de nadrukkelijke kanttekening dat overtredingen soms te goeder 

trouw worden gepleegd. 67 

Uit de jaren zeventig dateert een schatting van zwarte meldingen door 

Draaisma en Smulders van ongeveer 0,5% van het totale verzuimpercentage in 

19 74. 68 Zij halen daarbij SVr-gegevens uit 19 74 aan, waaruit blijkt dat bij 1 % 

van het totaal aantal ziekmeldingen een uitkering geweigerd was; bij één derde 

daarvan was er geen sprake van arbeidsongeschiktheid. 

Uit een interdepartementaal rapport 'Misbruik en oneigenlijk gebruik' (19 81) 69 

komen geen gegevens naar voren die dit beeld veranderen. 

Tegenover de constatering van dit lage percentage van personen die ten 

onrechte een beroep op de Ziektewet doen, staan tal van onderzoeken die erop 

wijzen dat een aanzienlijk aantal mensen aan het werk blijft ondanks ziekte, 

klachten of gebreken. Een drietal wordt door Philipsen (1969) 70 vermeld: 

Bramlage (19 62) 71 verrichtte een onderzoek onder de beroepsbevolking van 

Zutphen, waarbij een percentage zieke doorwerkers van 42 werd gevonden voor 

de leeftijdsgroep van 45-64 jaar, van 36 voor 25-44 jarigen en 25 voor 15-24 

jarigen. 

De Graaff (19 62) 72 onderzocht 250 mannen met de diagnose chronische 
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arthritis, in gematigde en gevorderde vorm. Van hen bleek 77 %, respectievelijk 

58% het laatste jaar niet verzuimd te hebben. Deze resultaten vinden een 

bevestiging in een onderzoek uit 1952 bij 2000 Engelse werknemers. 73 Daarbij 

bleek dat hoewel 25% reuma had, slechts 10% langer dan een week per jaar 

daarom verzuimde. 

Ten slotte wordt een onderzoek van Ko lk 74 uit 1966 aangehaald naar de relatie 

tussen ziekmelding en de ervaren ernst van de menstruatie bij 913 ongehuwde 

vrouwen. Matig bloedverlies leidde in 42% van de gevallen niet tot klachten, 

eveneens in 42% wel tot klachten maar niet tot verzuim, en in 16% van de 

gevallen tot klachten en verzuim. 

Op grond van deze onderzoeken komt Philipsen tot de conclusie dat zieke 

doorwerkers duidelijk aantoonbaar een veel voorkomende categorie vormen. 75 

Vermeldenswaard is voorts een onderzoek onder 50.000 werknemers in de 

Westduitse deelstaat Baden-Württemberg (1969/1970), 76 die zich niet ziek 

gemeld hadden. Van hen bleek meer dan 80% pathologie te vertonen. Grofweg 

45% werd meteen naar de huisarts en 20% naar de specialist doorgestuurd. 

Ongeveer anderhalf procent moest meteen opgenomen worden, terwijl ongeveer 

20% moest kuren. 

Huysmans e .a . (1973) 77 concluderen dat ziek doorwerken toeneemt naarmate 

de leeftijd vordert, en brengen dat in verband met de angst voor dreigend 

on tslag of (gedeeltelijk) invalideverklaring, a lsmede het moeili jk weer kunnen 

vinden van nieuw werk voor ontslagen werknemers met gezondheidsklach ten. 

Voorts stellen zij dat het ziekteverzuim het topje van een ijsberg der totale 

morbiditeit (het vóórkomen van ziekte) vormt, en er vanuit medisch oogpunt 

eerder te weinig dan te veel verzuimd wordt. 

Overigens bekritiseren zij in dit verband de onder andere door Philipsen 

gehanteerde beslissingstheorieën, omdat ze leiden tot individualisering van het 

ziekteverzuimprob!eem. 78 

Een uitgebreid onderzoek naar ziek doorwerken ten slotte, verricht in het kader 

van de actie Nederland-Oké (Adriaanse e .a., 1981) bevestigde bovengeschetst 

beeld. 79 Op de vraag 'wat deed u toen u zich voor het laatst een dag ziek 

voelde?', antwoordde van de 1278 ondervraagde personen 24% van de mannen en 

27% van de vrouwen gewoon te hebben doorgewerkt. 80 Uitgesplitst naa r 

bedrijfstakken bleek dat bij onderwijs en gezondheidszorg gemiddeld zelfs 34% 

respec tievelijk 32% te zijn. 81 

Ook algemenere onderzoeken - niet gekoppeld aan ziekteverzuim - wijzen in een 
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dergelijke richting. Van den Dool (1960) 82 constateerde bij 100 personen van 

45-49 jaar, die tot zijn praktijk behoorden, meer dan 500 afwijkingen. Oliemans 

(1969) 8\ond bij een onderzoek dat slechts een kwart va n de mensen met een 

aandoening z ich tot de hui sarts wenden; de huisarts Ten Cate (1977) 84 riep 341 

willekeurige patiënten op en constateerde dat slechts 23 ni ets mankeerden. Dit 

beeld wordt bevestigd door Huygen e.a. (1983) 83: bij nauwk eurig navragen 

bleek dat bij een paar honderd gez innen bijna 90% van de personen z ich als 

gezond beschouwde, maar dat practisch allen wel degelijk med ische kl achten 

hadden. 

Bij deze onderzoeken gelden overigens vaak dezelfde vragen a ls eerder in dit 

hoofdstuk aangeroerd: Wat wordt er precies bedoeld met de begrippen ziek, 

gezond, afwijking en gebr ek? In ho e verr e is arbeidsongeschiktheid het gevolg, en 

zo ja geldt die dan bij voorbeeld ook voor aangepast werk? 

Uit het opsommen van bov ens taa nde onderzoeksresu lt a ten dient dan ook 

geenszins een medicaliserend ple idooi te worden afgeleid, bedoeld om een ieder 

die maar iets afwijkends heeft naar de Ziektewe t en de c ur a tieve sector te 

verwijzen. Het is echter nadrukk elijk wel bedoeld a ls t egenwicht tegen de nog 

te vaak gehoorde veronderste lling a ls zouden mensen in het algemeen en 

werknemers in het bijzonder zich maar te pas en vooral t e onpas z iek melden en 

naar de dokter lopen. Tevens vormt het een pleidooi voor nadere bestudering 

va n het fenomeen ziek doorwerken, vooral met het oog op va n tijd tot tijd weer 

de kop opstekende voors tellen di e (verdere) inkomensderving bij z iekte beogen. 

Het is zeer we l denkbaa r dat dit het aantal zieke doorwerkers verd er kan doen 

stijgen, me t a lle mogelijk e nadelige gevolgen vandien, ook voor de curatieve 

sector. 

Bij de al eerder genoemde kabine tsplannen uit 1982 om het z iekeng e ld terug te 

brengen tot 80% heeft de inkome nsderving eveneens een rol gespeeld . De 

betrokken bewindslieden signaleerden in hun adviesaanvraag hierover aan de 

SER op enkele plaatsen het gevaar van onverantwoord uits t el van ziekmelding 

als gevolg van dreigende forse inkomensachteruitgang. 86 Ook van de zijde van 

de vakbeweging werd dit risico gevreesd 87 en hetzelfde go ld voor het initiatief 

'Artsen tegen aantasting Ziektewe t' (Van der Wal en Buijs, 1982) 88• Van de 

laatsten heeft een aantal zich op grond van onderzoeken zoals ook in deze 

paragraaf vermeld, tot de SER gewend om op de mogelijke schade lijke gevolgen 

te wijzen, e venals op de huns inziens volstrekt onvoldoende tegenmaa tr egelen, 

die het kabinet opperde om genoemde risico's te neutrali seren (Va n Aalderen, 
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Polak e.a., 19 82). 89 

Dit vraagstuk klemt te meer nu er bijvoorbeeld uit West-Duitsland geluiden 

komen, onder meer uit bedrijfsgeneeskundige kring, omtrent een verontrustende 

toename van ziek doorwerken, vooral onder invloed van dreigend ontslag. (Zie 

bij voorbeeld Hauss e.a. 1984 90; Andriessen en Prins, 1983 91) 

Overigens hoeft beduchtheid voor derving van inkomen of angst voor ontslag 

niet de enige reden te zijn om ziek door te werken. Dat kan ook andere 

oorzaken hebben: Men kan zich er niet van bewust zijn iets onder de leden te 

hebben; wel iets vermoeden maar het niet serieus nemen; men kan ziek zijn of 

zich ziek voelen, maar het werk te prettig vinden om te verzuimen dan wel 

menen niet gemist te kunnen worden - bij voorbeeld in de gezondheidszorg zelf, 

maar ook elders in de dienstverlening of in leidinggevende functies. Ten slotte 

kan men ziek doorwerken uit gebrek aan vertrouwen in de (reguliere) 

gezondheidszorg. 

Ten slotte verdienen aansluitend nog enkele vragen aparte vermelding, zoals: 

Houden langdurige diagnostische procedures, poliklinische behandeling, fysiothe

rapie, per definitie arbeidsongesc hiktheid in? dient een patiënt die op een 

wachtlijst staat voor poliklinische behandeling altijd van zijn werk te verzui

men? (Grond en De Pater, 19 80) 92 , of 'In het kader van coördinatie kan ook als 

een specifieke vorm van interventie worden genoemd het stellen (door de 

verzekeringsgeneeskundige) - en gezamenlijk beantwoorden - van de vraag of 

verzuim ook reeds in de diagnostische of therapeutische fase, wel altijd 

noodzakelijk is'. (Commissie Bestudering Onderzoek Ziekteverz uim, SVr, 

1981) 93• 

Van deze twee vragen kan de suggest ie uitgaan alsof er in de aangeduide 

situaties ook altijd van verzuim sprake is. Zoa ls later nog aan de orde komt, is 

dat zeker niet zo. 94 Het probleem lijkt veeleer - en wellicht nog meer voor de 

arts dan voor de patiënt - wanneer men er wel en wanneer niet verstandig aan 

doet te verzuimen. Of, zoals art sen van curatieve, bedrijfs- en verzeke

ringsgeneeskundige zijde zich op een CCOZ-seminar (1982) 95 afvroegen: Zi jn 

wij, bij voorbeeld door gebrek aan kennis, vaak niet te veel geneigd patiënten 

voor alle zekerheid maar aan te raden thuis te blijven ofschoon ze wel zouden 

kunnen en ook willen werken? 

2.4 Uitwegen 

Definitieproblematiek in het kader van de sociale zekerheidswetten, zoals 
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beschreven in dit hoofdstuk, is geenszins van belang ontbloot. Dat geldt niet 

alleen voor de verzekeringsgeneeskunde, maar ook voor de bedrijfsgezondheids

zorg en de curatieve sector alsmede vanzelfsprekend voor de betrokken 

werknemer: Het al dan niet recht hebben op een uitkering als gevolg van ziekte 

heeft tot menige rechtszaak geleid. 

De uitweidingen in de vorige drie paragrafen zi jn vooral bedoeld om aan te 

geven dat het verre van simpel is om eenvoudig lijkende begrippen als z iek en 

gezond, arbeidsgeschikt en -ongeschikt nader t e omschrijven, laat staan exact 

te definiëren. Niettemin wordt er - bewust of onbewust - dagelijks met deze 

begrippen gewerkt, allereerst door de betrokken artsen. 

Vooral wetenschappelijke onderzoekers z ien zich voor de noodzaak gesteld tot 

een nadere operationalisatie te komen van voornoemde begrippen. Zo wordt in 

het WAO-determinanten-onderzoek (19 81 ) gesteld: 'Bij toekenning van een 

uitkering uit hoofde van de WAO en bij korter durende gevallen uit hoofde van 

de Ziektewe t, moeten er goede gronden zijn om de aanwezigheid van ziekte of 

gebrek te mogen veronderstellen, er moet op zijn minst een schijn van ziekte 

zijn , terwijl idealiter aard en aandoening door medisch onderzoek kunnen 
96 wo rden vastgesteld.' Ook deze formulering roept tal van vragen op, zoals die 

in de vorige paragrafen aan de orde zijn geweest. In genoemd onderzoek wordt 

een uitweg gezocht door het verloop van een ziekte te beschrijven vanuit een 

medische én een gedragswetenschappelijke invalshoek. 

De eerste optiek wordt uitgewerkt aan de hand van een medisch ziektemodel en 

een invaliditeitsmodel 97 , waarbij arbeidsongeschiktheid kan worden gezien als 

'een vo rm van invaliditeit, waarbij invaliditeit een mogelijke eindfase is van een 

ziekteproces dat begint met het optreden van een gezondheidsprobleem'. Om 

nader te analyseren of en hoe z iekte in invaliditeit uitmondt, maakt men in het 

WAO-determinante nonderzoek gebruik van de begrippen functionele en vaardig

heidsbeperkingen. 

De gedragswetenschappelijke optiek wordt in dit onderzoek nader uitgewerkt 

aan de hand van het reeds eerder genoemde beslissingsmodel. 'In het kader (van 

dat model, P.B.) geldt altijd dat de zieke niet in staat wordt geacht te werken, 

zodat daar de begrippen ziekte en arbeidsongeschiktheid samenvallen. Dit in 

tegenstelling tot de beschrijving van het ziekteproces aan de hand van het 

invaliditeitsmodel, waar wel een onderscheid gemaakt is tussen ziekte (beper

kingen) en a rbeidsongeschiktheid (invaliditeit)'. 98 

Niet het beslissingsmode l maar het belasting-belastbaarheidsmodel staat cen

traal bij de uitweg die voornoemde werkgroep van NVAB en NVVG zocht, na 
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geconstateerd te hebben dat het begrip arbeidsongeschiktheid onzeker en vaag 

blijft. 'Het lijkt daarom juister een totaa l andere benadering te zoeken, 

uitgaande van het tegengestelde: arbeidsgeschiktheid veronderstelt een even

wichtstoestand tussen de belastbaarheid van het individu en de uitwendige 

belasting vanuit zijn werk en levenssitu a tie. ( ••. ) Arbeidsongesc hiktheid in 

meerdere of mindere mate kan dan ontstaan bij verstoring van dit evenwicht. In 

een aantal gevallen kan deze discongruen tie leiden tot een geheel staken van de 

arbe id, dat wil zeggen verzuim. Met andere woorden: arbeidsongeschiktheid en 

verzuim blijven - hoewel nogal eens samenhangend - toch verschillende 

grootheden, en verzuim is lang niet a ltijd de enige e n beste methode ter 

oplossing van de oorzaak van een arbeidsongeschiktheid. Het zal dus nodig zijn 

in een vroeg s tadium de oorzaken die tot een evenwichtsverstoring leiden op te 

sporen en zo mogelijk op te heffen om zo verzuim (en arbeidsongeschiktheid) te 

voorkomen.' 99 De werkgroep voegt daar nog aan toe: 'Bovendien kan langdurig 

onwelbevinden (illness), ook zonder noemenswaardig verzuim te geven, leiden 

tot direct waarneembare aandoeningen (disease). Het wordt immers s teeds meer 

onderkend, dat langdurige stress-situaties kunnen leiden tot het ontstaan van 

somatische aandoeningen.' 

De zojuist geschetste uitweg, betrekking hebbend op de arbeidssituatie, heeft 

vooral betrekking op de bedrijfsgezondheidszorg. Voor de verzekeringsgenees

kunde gelden bovendie n nog een aantal gerechtelijke uitspraken als belangrijke 

oriëntatiepunten, zoals de omschrijving van ziekte als proces, ter onderschei 

ding van gebrek als een ges tabili see rde toestand (Centrale Raad van Beroep, 14-

5-1936, op advies van de hoogleraren Hijmans van den Berg en Baart de la 

Faille) 100; de e rkenning dat dat niet a lleen voor li chamelijke, maar ook voor 

psychosomatische en zuiver psychische afwijkingen geldt (Centrale Raad, 12-8-

19 53, op advies van de hoogleraren Rümke en Van der Horst) 101 en de vraag bf 

en wanneer fun ctionele klachten als z iekte in de zin der Ziektewet aan t e 

merken zijn, oftewel subjec tieve onlustgevoelens of func tie storingen van 

organen, waarvoor met de ter beschikking staande diagnostische mogelijkheden 

geen of geen voldoende li c hamelijke basis gevonden wordt (Centrale Raad, 17-7-

1962, op adv ies van de hoogleraren Mertens en Horns tra). 102 

Polak (1982) 103 wijst e r op dat pogingen uit de jaren zestig, ondernomen door 

de B.V. Bouw om de omschrijving uit 1936 te verengen, strandden op de 

Centrale Raad van Beroep. 

Veel meer dan voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige sector geldt voor 

de curatieve gezondheidszorg dat daar dagelijks gewerkt wordt met de 
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begrippen ziek en arbeidsongesc hikt, zonder dat de artsen zich in het algemeen 

bewust zijn van de c riteria die in de loondervingswetten gelden. Door de 

scheiding van behandeling en controle ontbreekt daartoe ook de noodzaak. 

Vanuit de invalshoek van de behandelende sector bekeken, geldt het uitgangs

punt, dat als iemand daar aanklopt voor hulp, er in principe iets aan de hand is. 

Het is dan de niet a ltijd eenvoudige taak van hulpverleners om allereerst uit te 

maken of er (ook) medische problematiek aan de orde is. Is dat het geval, dan 

moeten zij zowel directe hulp bieden als zoeken naar achterliggende oorzaken 

van het dysfunctioneren, zonodig een werkadvies geven en trachten invaliditeit 

te voorkomen. 

2.5 Samenvatting 

Ziektewet en WAO/ AAW spreken van ongeschiktheid voor zijn werk, c.q. voor in 

billijkheid op te dragen werk, wegens z iekte of gebrek. Ziekte wordt echter in 

de wet niet gedefinieerd en op pogingen daarbuiten om dat wel te doen valt af 

te dingen, net als bij het begrip gezondheid. Objectieve en subjectieve 

elementen spelen een rol, zoals bij het onderscheid inzake ziek-zijn als objectief 

vaststelbare aandoening, een subjectiever onwelbevinden of tijdelijke ontheffing 

van maatschappelijke verplichtingen (respectievelijk disease, illness of sick

ness). 

Nog veel onderzoek is nodig om tot meer wetenschappe lijke arbeidsongeschikt

heidsbeoordelingen te komen. De curatieve sector mag deze problematiek 

echter niet afschuiven op de verzekeringsgeneeskunde, maar moet hieromtrent 

ook zelf kennis verwerven en toepassen, conform een integrale benadering van 

de patiënt. Dat bevordert ook de samenwerking met verzekerings- en bedrijfs

artsen, en kan conflicten met bedrijfsverenigingen voorkómen. 

Wel zijn er inmiddels hanteerbare ziekteverzuim-indelingen ontwikkeld, naar de 

aard van de aandoening, naar de du ur en naar de frequent ie . 

Tegenover een gering misbruik van de Ziektewet staat een aanzienlijk aantal 

zieke doorwerkers, voora l in het onderwijs en de gezondheidszorg. Er dient 

gewaarschuwd te worden voor repressieve maatregelen als verlaging van 

uitkeringsrechten of verscherpte controle, die kunnen leiden tot een onverant

woorde (verdere) toename van ziek doorwerken. Onvoldoende bekend is voorts 

bij welke klachten wél verantwoord kan worden doorgewerkt, zonodig onder 

aangepaste omstandigheden. Nader onderzoek is nodig. 

Uit de definitieproblemen worden meestal we l uitwegen gevonden: De verzeke-
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ringsgeneeskunde kent belangrijke gerechtelijke uitspraken, de bedrijfsgezond

heidszorg streeft naar evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, weten

schappelijke onderzoekers ontwikkelen bepaalde modellen. Voor de curatieve 

sector ten slotte geldt het uitgangspunt dat er met iemand die aanklopt voor 

hulp iets aan de hand is. De behandelend arts dient dan te beoordelen of het 

(mede) om medische problematiek gaat. In dat geval moet hij zowel directe hulp 

bieden als zoeken naar achterliggende oorzaken, eventueel een werkadvies 

geven en trachten invaliditeit te voorkomen. 
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3 Curatieve gezondheidszorg, ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid: Een relatie met problemen 

3.1 De scheiding van behandeling en controle 

Anders dan bij voorbee ld de a rbeidsomstandigheden wordt de gezondheidszorg 

nog niet zo lang gerekend tot de t e rreinen van waaruit ook een negatieve 

invloed kan uitgaan op de omvang van ziekteverzuim en arbeidsongesc hiktheid. 

De invloed vanuit deze sector werd aanvankelij k vrijwel a lleen als positief 

e rvaren: het str even in de gezondheidszorg in het algemeen en in de curatieve 

sector in het bijzonder was en is er immers op gericht om patiënten zo snel 

mogelijk in staat te stellen hun gebruikelijke dagel ij kse bezigheden weer op te 

nemen. Dat dit streven niet zonder succes is valt af te leiden uit het reeds 

vermelde feit dat zes weken na ziekmelding bijna 90% van de betrokken 

werknemers weer aan de slag blijkt te zijn . 
1 

Pas tegen het einde van de jaren vijftig werd voor het eerst melding gemaakt 

van het begrip iatrogeen verzuim, en wel door M. de Groot (1958), 2 die 

daarmee doelde op de toename van het aantal verwijzingen naar de tweede lijn 

en de tijd die daarme e gemoeid is vanwege de diagnostiek en het wachten. Zijn 

ve rhandelingen waren onderdeel van een theoretische beschouwing, die tot de 

eerste publicati es over verzuimproblematiek behoorde, we lke voor he t Neder

landse taalgeb ie d van grote waarde gewees t zijn (S mulde rs, 1984) 3• 

Het duurde echter tot in de jaren zes tig ee r e r ook van med ische z ijde 

negat ieve invloe den gesignalee rd werden. Que r ido (1963) 4 co nst a t eerde allerle i 

onnodige vertragi ng bij z iekenhuisbehandeling - verantwoordelijk voor 17% van 

he t totaal aantal opnamedagen, - e n uit onderzoek van het GAK 5 uit 1966 

bleek, dat er een verz uimduurverle ng ende we rking van de me dische controle 

uitging. De Groot 6 stelde in 1967 zelfs da t in de cura t ie ve gezondheidszorg de 

voornaamste verk laring gezocht moes t worden voor de st ijgende fr equentie van 

de langdurende ziektegevallen. Als oorzaken zag hij: een toename van 

speciali s tische bemoeienisse n, grotere zorgvuldigheid van de arts, te zamen met 

een groter beroep van de patiënt op de onderzoekmogelijkheden, vaak 

r esult e rend in omslacht ige en onvoldoende gecoörd ineerde medische activite i

ten. 

Dergelij ke sig na le n leidden vooral vanaf de jaren zeventig tot het inste ll en van 

werkgroepen e n commissies, een groeiend aanta l rapporten, studies, onde rzoe-
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ken en andere bijdragen over tal van aspecten van de relatie tussen de 

(c urat ieve) gezondheidszorg, ziekteverzuim en arbeidsongeschikthe id, r esulte

r end in veel s t andpunten, vragen en problemen. Alvorens daar nader op in te 

gaan, is het echter nodig eerst aandacht te schenken aan de in ons land van 

kracht zijnde scheiding van behandeling en controle; daarmee hangt een aantal 

problemen direct of indirect samen. 

Rond de eeuwwisseling zag de KNMG zich steeds meer geconfronteerd met de 

noodzaak tot regels te komen voor het invullen van verklaringen zoals dat geëist 

werd door a llerlei verzekeringsinstanties inzake ziekengeldu itkeringen, met 

name na de in voering van de Ongevallenwet in 1901. Dat resulteerde in 1902 in 

het radicale advies het afgeven van dergelijke verklaringen door praktizerende 

art sen geheel te staken. (NVVG/NVAB, 1975 7; Holthuis, 1980 8; Mertens, 

1980 9) Dit vond brede inst emming in de curatieve gezondheidszorg, en 

sindsdien is de scheiding van behandeling en controle een feit. Het bezorgde ons 

la nd een bijzondere plaats temidden van ande r e landen (voor een inzicht in de 

situatie in een aantal vergelijkbare la nden, te weten West-Duitsland, België, 

Frankrijk, Zweden, Denemarken en Enge land: zie Andriessen, Holthuis en Prins, 

1983 10). 

Als redenen voor de scheiding noemt Mertens (1980) 11 in de eerste plaats het 

beschermen van de vertrouwenspositie van de behande lende arts - essentieel 

voor een goede uitoefening van het vak. Anders zou hij in conflict kunnen komen 

met zijn patiënten over de vraag of zi j wel of niet geschikt waren om (weer) aan 

het werk te gaan. Voorts was er ook steeds meer specifieke deskundigheid 

vereist om tot een verantwoorde beoordeling te komen . 

In 1969 werd deze situatie herbevestigd door de algemene ledenvergadering van 

de KNMG, door het rapport aan te nemen van de Commissie Scheiding van 

behandeling en controle 12• Streng wijdt hier een beschouwing aan, waarin hij 

stelt dat dit rapport nog eens duidel ijk de maatschappe lijke verantwoordelijk

heid van behandelende artse n formuleert. Deze impliceert onder meer mede

werking aan de uitvoering van de socia le verzekering, en daarnaast heeft de 

behandelend geneesheer een duidelijke taak bij het integraal (ook maatschappe

lijk) herstel na ziekte, tot uitd rukking komend in: 

- het betrekken van de factor arbeid bij de behandeling; 

- het bespreken van arbeidsverzuim door ziekte en herstel met zijn patiënt; 

- coördinatie met de verzekeringsgeneeskundige; 

- het activeren van de persoonlijke verantwoordelijkheid van de patiënt. 
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De noodzaak de behandelend geneesheer te betrekken bij maatschappelijk 

herstel wordt volgens het rapport nog onderstreept door de sterke samenhang 

van de medische met de maatschappelijke revalidatie, alsmede door de 

complexiteit van de beoordeling van arbeids(on)geschiktheid, waarbij niet 

slechts objectie ve verschijnse len, maar ook subjectieve klachten moete n worden 

betrokken. 

Geconcludeerd wordt dat de scheiding gehandhaafd dient t e blijven, maa r dat bij 

de hantering e rvan beseft moet worden dat de behandele nd arts een integrale 

gevalsbehandeling tot taak heeft, terwijl bij de verzeke ringsgeneeskundige een 

duidelijke behoefte aan informatie bestaat (Streng, 1983) 13• 

Hoewel het er op papie r redelijk overzichtelijk uitziet, blijkt de scheiding in de 

praktijk toch voor problemen te zorgen. Zo valt er in het rapport van NVAB en 

NVVG uit 1975 over de opvatting van de KNMG te lezen: 'Dit is het standpunt 

gebleven, al waren vele artsen, getuige de publicaties in de loop der jaren, hier 

nie t in alle opzichten gelukkig mee en is iedereen ove rtuigd da t er aan dit 

systeem veel bezwaren kleven, zowel wat taakverdeling als wat e fficiënt 

gebruik van het medisch potentieel betreft: de behandelend arts ne igt er nu 

teveel toe zich te distantiëren van deze sociale verzekeringsaspecten en het 

systeem brengt onnodige duplicering van medische activiteiten me t zich 

mee'. 14 Elders in het rapport wordt daarop voortbordurend geste ld: 'De gehele 

benader ing e n begeleiding van verzuimers is insufficiënt: he t le idt bij alle 

betrokkenen tot gevoelens van ongenoegen; wijst in vele gevallen geen oorzaken 

aan en kan dan ook niet helpen deze oorzaken weg t e nemen, waardoor vaak 

juist een verzuimverlengend of -bevorde rend effect ontstaat'. 15 

Holthuis (1980) voegt daaraan toe: 'De ervaring lee rt, dat veel behande lende 

medici, ontheven van de verplichting zich een oordeel te vormen omtrent 

sociale implicati es van z iekte, zich daarvan dan ook ten principale distanciëren. 

Hoewel de huidige opleiding van artsen daarin zeker aanwij sbare verbetering 

heeft gebracht, valt h e t op hoe weinig de doorsnee huisarts of specialist afweet 

van Ziektewet, WAO, AAW, Ziekenfondswe t en in feite ook van sociale 

implicaties van ziekte in het algemeen. Dit is eigenlijk wel t e begrijpen. De 

noodzaak van deze kennis doet zich ogenschijnlijk niet zo direct gelden: de 

beslis singen op het soc ia le niveau worden genomen door hen di e geacht worden 

qualit ate qua deze kennis wel t e bezitten. Bovendien - en dit is mi sschien nog 

meer essentie e l - pas t de veelal naar het juridische neigende denkwijze van 

diegenen die me t het hanteren van wetten en reg le menten te maken hebben niet 
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in het medisch denken en wekt bij de meer patiëntgerichte benaderingswijze van 

de medicus weerstanden op, waardoor een integratie van deze twee gedachten

werelden wordt belemmerd.' 16 

Vermeldenswaard is overigens dat vóór 19 67 in het kader van de vroegere 

Ongevallenwet de controlerend geneesheer van de Sociale Verzekerings Bank 

het recht had in te grijpen in de behandeling als deze zijns inziens niet bijdroeg 

tot het herstel van de betrokkene. (Mertens, 1980) 17 Hieraan kwam een eind 

toen de Ongevallenwet ondergebracht werd bij de Ziektewet en de WAO. Van 

der Mijn (1979) 18 wijst erop dat aan de totstandkoming van de WAO een strijd 

is voorafgegaan in medische kring tegen het aanvankelijk voornemen van de 

wetgever om een dergelijke bevoegdheid toe te kennen aan de GMD. De KNMG 

gaf toen te kennen dat daarmee zou worden getornd aan het recht van iedere 

patiënt zelf te beslissen door wie en op welke wijze hij zal worden behandeld. 

Uiteindelijk hebben wetgever en KNMG elkaar gevonden in een procedure van 

verplicht overleg, die formeel is neergelegd in het Huishoudelijk reglement van 

de KNMG. 

Van belang zijn voorts nog de statusverschillen die mede door de scheiding 

ontstonden tussen enerzijds curatief werkzame artsen en anderzijds sociaal

geneeskundigen, waartoe de bedrijfs- en verzekeringsarts behoren. (Zie onder 

meer Kuiper, 1980) 19• 

Van verschillende kante n is er verder op gewezen dat de scheiding - onbedoeld -

mede geleid heeft tot rolverwarring, belangentegenstellingen en competentie

kwesties. (Zie onder andere de Adviesaanvraag inzake sociaal-medische begelei

ding (1983) 20 , en Buijs en De Keijzer, 1984 21). Een duidelijk voorbeeld daarvan 

vormen de conflicten rond de informatieuitwisseling tussen de curatieve en de 

verzekeringsgeneeskundige sector. 22 Deze gaan vooral over de interpretatie 

en de financiële consequenties van de jongste KNMG-opvattingen daarover, 

neergelegd in wat in de wandeling het groene boekje genoe md wordt. 23 Deze 

conflicten liepen in 1983 zelfs zo hoog op dat de LHV haar leden opriep tot een, 

overigens niet geslaagde, boycot van informatieuitwisseling met verzekerings-

k d. 24 genees un 1gen. 

Kuiper (1980) 25 merkt in dit verband nog op dat het de gezondheidszorg ten 

goede zou komen als de beroepsrol van artsen in verschillende situaties helder 

is, omdat patiënten er recht op hebben te wete n of er sprake is van een 

hulprelatie of een machtsrelatie: in het tweede geval zullen ze uiterst 

behoedzaam zijn om de arts in vertrouwen te nemen. 
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Problemen als hierboven geschetst brengen sommigen ertoe te pleiten voor 

(gedeeltelijke) opheffing van de scheiding van behandeling en controle (zie bij 

voorbeeld NVVG/NVAB, 1975 26; De Graaf, 1980 27 ; Holthuis, 1980 28 ; Mertens, 

1980 29 ; Lamers, 1981 30). 

Niettemin kan gesteld worden dat de scheiding van behandeling en controle 

dermate diep en stevig is verankerd in de Nederlandse gezondheidszorg, dat 

verandering daarin, zeker op korte of middellange termijn, onhaalbaar te achten 

is. Bovendien biedt de scheiding nog steeds grote voordelen, met name ook ter 

preventie - althans in de curatieve sector - van onnodige fixatie op de klacht, 

teneinde het recht op uitkering niet in gevaar te brengen. Hier wordt nog op 

teruggekomen. 31 Wel dienen problemen bij de toepassing van de scheiding een 

aansporing te zijn ideeën te ontwikkelen of voorstellen (verder) uit te werken en 

in de praktijk te toetsen om de nadelen te ondervangen met behoud van de 

voordelen van de scheiding. Daartoe zijn nogal wat pogingen in het werk 

gesteld, zoals uit het hierna volgende mag blijken. 

3.2 Opvattingen en standpunten 

De scheiding van behandeling en controle speelt een rol bij veel werkgroepen, 

rapportages of studies, die sinds het eind van de jaren zestig gewijd zijn aan de 

relatie van de curatieve gezondheidszorg met ziekteverzuim- en arbeidsonge

schiktheidsproblematiek. Zo verzocht in 1969 de minister van Sociale Zaken de 

SVr om de ins t e lling van de Commissie Bestudering Ontwikkeling Ziekteverzuim 

(CBOZ). De leden waren afkomstig uit de overheid, de uitvoeringsorganen, het 

NIPG en de KNMG, en de invalshoek was vooral het medische systeem. In een 

interimrapport uit 1972 noemde de commissie onder andere zes medische 

oorzaken van het s tijgend ziekteverzuim 32 : gewijzigde inzichten in het 

ziektebegrip; betere diagnostische en therapeutische mog e lijkheden; een onvol

doende daarop aansluitende organisatie van de gezondheidszorg; onvoldoende 

gezondheidsvoorlichting; een onvolledige opleiding van artsen, en een vergrij

zing van de beroepsbevolking. 

De Commissie deed tal van algemene aanbevelingen en stelde overleg voor met 

de KNMG en het bedrijfsleven over vraagstukken als de scheiding van 

behandeling en controle, de voorlichting van de behandelende artsen, de 

universitaire opleiding, de efficiëntie in de gezondheidszorg en de gemeen

schappelijke taak van de behandelend, verzekerings- en bedrijfsarts ten aanzien 

van ziekteverzuim. Als experimenten werden onder andere aanbevolen: ophef-
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fing van de scheiding in een KNMG -afdeling en de aanstelling van een 

consulent-verzekeringsgeneeskundige in een gezondheidscentrum of ziekenhuis. 

Op basis van deze aanbevelingen werden in 1972 een zevental sub-commissies en 

werkgroepen ingesteld. 33 Uit het eindverslag uit 1981 34 blijkt echter - op een 

verzekeringsgeneeskundig rapport uit 1972 35 en een film uit 1974 36 nadat 

alleen resultaten te melden waren naar aanleiding van enke le experimenten. 37 

Drie van de vier hiermee bedoe ld e onderzoeken komen in deze studie aan de 

orde (Eeftinck Schattenkerk, 1977 38; Tordoir, 1978 39; Schokking-Siegerist, 

1979 40). We l werden tal van externe activiteiten geconstateerd 41, zoals die 

van de Stichting CCOZ, het CBS, de bedrijfsverenigingen, de GMD e n de NVVG. 

He t e indverslag e indigt met het advies de CBOZ op te heffen, en eventueel een 

SVr-commiss ie voor soc iaal-medische aangelegenheden in te stellen. 42 

In 1972 werd door de SER-Commissie Opvoering Productivite it een begelei

dingscommissie ingeste ld voor het Actieprogram ma Ziekteverzuim (Erdbrink, 

1978) 43 . Dat resulteerde onder meer in een publicatie van Draaisma en 

Smulders (1978) waarin de (c uratie ve) gezondheidszorg eveneens wordt gezien 

als een terrein waarvan nogal wat (neg a tieve) invloed uitgaat op ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid. De volgende aandachtspunten worden genoemd 
44 

- de ruimere opvat tingen over wat z iekte is, zowe l bij artsen als bij de 

bevolking, waardoor zowe l de verzuimfrequentie als de duur gestegen kan zijn; 

- het bestaan van verfijnde medische diagnosemethoden, die vaker tot de 

opsporing van aandoeningen lijken te le iden. Bij klachten bij voorbeeld di e 

psychisch van oorsprong lijken te z ijn, wil men toch vaak op lichamelijke 

oorzaken controleren. Deze uitsluitingsdiagnostiek, die veel tijd kost, heeft een 

hoge vlucht genomen; 

- een toenemend aantal verwijzingen door de huisarts naar verschillende 

specialisten, hetgeen tot lange wachttijden leidt; 

- de gebrekkige samenwerking tussen huisarts, bedrijfsarts en verzekerings

geneeskundige, waarvan he t gevolg kan zijn dat niet het best mogelijke t ijdstip 

van werkhervatting gekozen wordt. Bij langdurige gevallen kan dit tot 

belangrijke problemen le iden als de patiënt zich weer moet inwerken . 

Ook in een rapport uit 1982 over de Ziektewet van een andere , reeds eerder 

genoemde SER-Comm issie 45 wo rdt de gezondheidszo rg genoemd als één van de 

terreinen waarop maatrege le n denkbaar zouden z ijn om vermijdbaar verzuim 

tegen te gaan: 'de organisatie en de wijze van hulpverlening vanuit de gezond

heidszorg kunnen rechtstreeks of indirect invloed uitoefe nen op de aanvang en 
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de duur van het verzuim. Veelal wordt namelijk door de bij de gezondheidszorg 

betrokken personen e n instellingen te weinig aandacht besteed aan de positie 

van de hulpvrager als deelnemer aan het arbeidsproces. Hetzelfde geldt ten 

aanz ie n van de sociale en maatschappelijke dienstverle ning'. 46 

Op ministerieel niveau speelt bezorgdheid ov er de onderhavige problematiek 

vanzelfsprekend vooral een rol bij de departementen waaronder gezondhe idszorg 

en sociale zekerheid resorteren. In een rapport uit 19 82 over werkloosheid, 

ziekteverzuim en arbeidsongeschikthe id van de Interdepartementale Stuurgroep 

Bele idsvorming niet-actieven worde n bij de paragraaf Gezondheidszorg e n 

Ziekteverzuim vier knelpunten onderscheiden die ertoe leiden 'dat in bepaalde 

gevallen een adequate medische behandeling belemmerd wordt of die er toe 

bijdragen dat de medische behandeling onnodig wordt verlengd. Onder andere op 

basis van een aantal onderzoeken naar de organisatie van de gezondheidszorg 

wordt gewezen op het probleem van de wachttijden voor di agnostiek en 

behandeling, het probleem van de communicatie tussen de verschillende bij de 

behandeling be trokken artsen, het probleem van de evaluatie van bepaalde 

handelwijzen in de gezondheidszorg en het probleem van het rel atie ve gebrek 

aan samenwerking tussen de bedrijfsgezondheidszorg en de behandelende en de 

verzekeringsgeneeskundige sector.' 47 

Het rapport vermeldt nadere voorneme ns van he t ministerie van Volksgezond

heid om te onderzoeken in hoeverre behandelingsduur en wachttijden zijn terug 

t e dringen, bi j voorbeeld door wi jzigingen in de honoreringsstructuur van 

medi sche specialisten en in he t finan c ieringsstelse l van gezondheidsinstellingen. 

Ook beple it de stuurgroep he t 'uitz uiveren van medische en ni e t-medische 

klachten', a lsmede he t r aadplegen van enkele adviesorganen over samenwer

kingsconstructies tu ssen hui s-, bedrijfs- en verzekeringsarts, met name met de 

laats t e in een coördinerende rol, ook ten aa nzi en van de behandelingsproce

dure. 48 

Zoals we al z agen stond de samenwerk ingsproblema ti ek ook centraal in de SVr

optiek (St reng, 19 83) 49 , terwijl Lamers, directe ur-generaal bij he t ministerie 

van Sociale Zaken, 50 in 19 81 als z ijn mening t e kennen gaf dat de knelpunte n 

in de organisatie van de gezondheidszo rg in re latie tot het sociale zekerhe ids

ste lse l vrijwel a ll e kunnen worde n herl e id t ot problemen in de sfeer van 

same nwerk ing, onderling beg rip en coördinatie c. q. afstemming van taken. 

Deze opvatt ingen zijn terug te vinden in een adviesaanvraag uit 1983 over 

sociaal-medische begeleiding bij z iekte- e n arbeidsongesc hiktheids-regelingen, 
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gericht aan de Nationale Raad van de Volksgezondhe id , en uitgebracht door de 

ministe rie s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Welzijn, Volksgezond

heid en Cultuur. In de adviesaanvraag wordt een gebrek aan sa menwerking 

geconstateerd tu sse n de betrokken artsen, met name door een gebrek aan 

coördinatie en a fstemming. 51 Te vens worden a ls knelpunten ge noemd: het 

ingewikkelde die nstverleningssyst eem; een gebrek aan kennis over elkaars 
' we rkgebied en soms aan inte resse daarin; een geb rekkig geregelde informatie-

uitwisse ling, en belangenverschillen. 52 Als mog e lijke oplossing worden dri e 

modellen t e r advi se ring voorgelegd, namelijk een huisartsmodel, een verz eke

ringsgeneeskundig mode l e n een bedrijfsgezondheidskundig mode l. In het eerste 

geva l berust de coördinatie van zowe l het behandelings- a ls het werkhervat

tingsproces bij de huisarts, in het tweede geval bij de verzekeringsge

neesk undige en in he t derde geval eveneens bi j de verzekeringsgeneeskundige, 

ondersteund door de bedrijfsarts. 53 Op deze modellen en de reacties daarop zal 
. d k 54 ove rig ens nog wor en terugge omen • 

Aan dé groeiende belangstelling van de kant van de rijk soverheid voor de re lati e 

tu ssen de curati e ve gezondheidszorg en z iekte verzuim en arbeidsongesc hiktheid 

lijkt over igens een st eeds intensiever zoeken naar bezuin igingsmoge lijkheden 

niet vreemd. 

Ook in medisc he kring valt meer interesse te const a t eren, zi j het in hoofdzaak 

va nuit soc iaal-geneeskundige hoek . In de regel ligt de nadruk niet op de 

kostenontwikkeling van de soc ia le zekerheid, maar op medisch-inhoudelijke en -

organisatorische aspecte n, waarbij vooral de gebrekkige samenwe rking tusse n de 

betrokken ar t se n aandacht krijgt. Uit vele publicaties valle n te noemen: Buma 

(1974) 
55; Smulders (19 75) 56; Holt huis (1980) 57; de react ies op de Adv iesaan

vraag over soc iaal-medische begeleiding uit 1983 58 en voor t s het verslag van 

het ANVSG-LHV-symposium over de samenwerki ng tussen huisarts en sociaal

geneeskundig e. Daar kwam onder andere de onvoldoende aandacht voor de 

relatie ziekte en arbeid in de medische opleid ing aan de orde, wat er mede toe 

leidt dat behandelende artse n zic h in het a lgemeen ook verre houden van 

ve rz uimproblema tiek, en vaak onvoldoe nde kennis hebben over en affiniteit met 

het werk van de bedri jfsarts en de verzekeringsgeneeskundig e. Voo rts we rd de 

moeilijke onder linge bereikbaarheid genoemd, evenals de neig ing tot so li s tisch 

werken van vele art se n, tijdgebrek en angst voor nog meer formulieren. 59 

Vooral s inds hal verwege de jaren zeventig wordt steeds meer gewezen op het 

gevaar van het onts t aan van iatrogene invaliditeit (Van Mansve lt, 1974). 60 
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Eveneens vanuit verzekeringsgeneeskundige hoek merken Grond en De Pater 

(1980) op, dat 'iedereen die langdurig ziek is, lange tijd arbeidsongeschikt was of 

voor arbeidsongeschikt is gehouden, daardoor in de positie kan komen een 

"problematische werknemer" te zijn geworden. Elke langdurige of frequente 

afwezigheid brengt, ongeacht de z iekteoorzaak, voor de betrokkene dit 

maatschappelijk risico mee.' 61 Naar hun mening is de curatieve sec tor zich 

daar veel te weinig van bewust. Van Zaal (19 81) 
62 

signaleert juist bij het 

verzekeringsgeneeskundig handelen fixatie van de a rbeidsongesch ikte op zijn 

beperkingen. 

Vanuit curatieve hoek concluderen de huisartsen Knottnerus en Sommer s (1982) 

uit eigen ervaring en op basis van onderzoek van anderen: 'Wanneer men lange 

tijd door overmacht niet kan werken, ontstaat een toestand di e naast het 

oorspronke lijke gezondheidsproblee m een eigen - voor de betrokkenen meestal 

negati e ve - betekenis heeft. De kans dat daarbij allerlei vicieuse cirkelproces

sen gaan optreden op het gebied van gez ondheid en z iekte lijkt ons allerminst 

denkbee ldig.' 63 Luyckx (19 82) plaatst dit proces in het bredere kader van wat 

hij aanduidt als ziek teverzuim- of arbeidsongesch iktheids-gewenning: 'Na vier 

weken thuis of in 't ziekenhuis gaat men anders denken over 't werk, en na drie 

maanden is er een zeer grote afstand ontstaan ten opzichte van het werk.' 64 

Merens-Riedstra (19 81) 65 constateert een gewenning aan en aanvaarding van 

het niet-werke n als een kenmerk van latere langdurige arbeidsongeschikten. 

Behalve invloeden vanuit de gezondheidszo rg - zowe l de curatieve sec tor als de 

bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde - spelen bij dat gewenningsproces nog 

andere factoren een rol, zoals het beleid van de uitkerende instanties, het 

personeelsbeleid van het bedrijf en ook de (geestelijke) spankracht van de 

betrokk en arbeidsongeschikte. 

Een onderdeel van de curatieve gezondheidszorg dat juist bij uitstek een anti

invaliderende doelstelling heeft is de revalidatiegeneeskunde. Zoals we nog 

z ullen zien kent ook deze tal van knelpunten, waardoor revalidatie vaak te lang 

uitgeste ld wordt (Bangma, 1984) 66• 

Aansluitend aan het voorgaande dient nog gewezen te worden op het risico van 

medicali se ring, kortweg aan te duiden als het zoeken naar medische oplossingen 

voor in wezen niet-medisc he problemen. Dit risico, dat ne t als ia trogene 

invalidering aan elk medisch handelen verbonden is, speelt ook bij de Ziektewet. 

Van de r Wal e n Buij s (19 82) noemen in dit verband arbeidsomstandigheden a ls 

ondemocratische werkverhoudingen of dreigend ontslag, die kunnen leiden tot 
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psychisch en/of lichamelijk decompenseren, vooral als ze gepaard gaan met 

problemen in de privésfeer: 'Bij ziekmelding kan het in gang gezette proces van 

individualisering en somatisering bevestigd of versterkt worden. Medicalisering 

is dan een feit, alleen al door het etiket van de Ziektewet. Medische bemoeienis 

daarmee - zeker als de klacht natuurwetenschappelijk aangetoond of uitgesloten 

moet worden -kan dan het proces van medicalisering versterken.' 67 

Zowel iatrogene invalidering als medicalisering zal later nog uitgebreider aan de 

orde komen. 68 

3.3 Onderzoekresultaten 

In het voorgaande kwamen al enkele keren onderzoeken ter sprake naar 

bepaalde aspecten van de relatie tussen de curatieve gezondheidszorg en 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. In deze paragraaf zal nu systemati

scher worden nagegaan welke onderzoekresultaten op dit terrein bekend zijn, 

zonder overigens e lk onderzoek apart uitgebreid te bespreken. De bedoeling is 

om tot een zo volledig mogelijke inventarisatie te· komen van tot nu toe 

onderkende problemen en knelpunten in de behandelende sector, die van invloed 

(kunnen) zijn op ziekteverz uim en arbeidso ngeschiktheid. 

Daarbij valt een onderscheid te maken tussen onderzoeken naar ziekte-of 

behandelingsduur-verlengende factoren in het algemeen, en onderzoeken die 

specifiek gericht zijn op zieke werknemers in het bijzonder. Op dit laatste 

terrein zijn slechts een handvol grotere onderzoeken verricht, betrekking 

hebbend op minstens twee- à driehonderd personen die langere tijd verzuimden 

zoals die van Van Mansvelt (1974), Eeftinck Schattenkerk (1977), Tordoir (1978), 

Wiersma (1980), Groothoff (1981), Luyckx (1982), Soeters (1983~ Deze zijn gro

tendeels toegespitst op communicatie-, coördinatie- en organisatieproblemen, 

die zich vooral uiten in wachttijden, verhoogde kans op iatrogene invalidering en 

onnodige WAO-toetreding. Daarnaast zijn er tal van grotere of kleinere 

onderzoeken, naar aspecten van de curatieve gezondheidszorg, die meer indirect 

van invloed kunnen zijn op ziekteverzuim en arbe idsongeschiktheid. Niettemin 

kunnen ook zij bijdragen tot een beter inzicht in de problemen en soms ook een 

richting aangeven waarin oplossingen te zoeken zijn. 

Om met de laatstgenoemde categorie te beginnen: Van de Ven en Van Vliet 

(1982) berekenden dat ziekenfondspatiënten ten opzichte van particulier 

verzekerden 22% of meer huisartscontacten hadden, 8% meer medicijngebruik, 
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15% meer aandoeningen en 34% meer psychosomatische klachten. 
69 

Tabel 13 Huisartsen- en specialistenbezoek naar netto-inkomensklasse 

den, 1979 
----

< 18.000 18-20.000 ZO-ZJ.DOO ZJ-26.000 26-JJ.ODO })-41.000 :! 41.000 onbekend 

Huisartsenbezoek 
in 90 dagen 

GernidUcldaantal 
contaCl!'n µer 100 
personen 104 JOB llO 86 98 •• 84 95 

Specialistenbezoek 
in 90 dagen 

Gemiddeld aantal 
contncten per 100 
personen 41 " 51 32 J9 )4 J5 35 

N.B.: f.ZJ.000 en f . 26 . 000: geschatte guniddelde prITTlie- respectieve l ijk loongrens ziekenfondsverzekering. 

Bron: Van Sonsbeek en Bonte, TvSG SS {1980 } supplernent (28 oktober), p. 119- 120. 

huishou-

lota al 

% 

JO 

Het verschil tussen ziekenfonds en particulier-verzekerden is een grof onder

scheid naar inkomen. Van Sonsbeek en Bonte (1980) 70 verfijnden dit beeld door 

739 5 te onderzoeken personen te verdelen over zeven netto-inkomenscatego

rieën, en dat te relateren aan huisarts-en specialistenbezoek. (Zie Tabel 13.) 

Habbema, Van den Bos e.a. (19 80) concludeerden naar aanleiding van een 

omvangrijk buurtonderzoek in Amsterdam, dat de kans om in een ziekenhuis te 

worden opgenomen of arbeidsongeschikt te worden niet gelijk verdeeld is over 

de stad 

Tussen buurten vallen, parallel aan de ongelijke verdeling van allerlei sociaal

economische kenmerken, vaak aanzienlijke verschillen in genoemde gezond

heidsindices te constateren. Ook bestaat er een aanzienlijke ongelijkheid in 

levensverwachting. 71 

In Rotterdam bleek uit onderzoek van de GG en GD, dat veel problemen op 

gezondheidsgebied, zoals verhoogde of jongere sterfte, psychiatrische opnamen, 

en waarschijnlijk ook meer in het algemeen ziekte en invaliditeit, in sterke 

mate zijn geconcentreerd in dezelfde wijken. Vaak valt dat samen met 

werkloosheid, de aanwezigheid van veel vreemdelingen, migratiepatronen, lage 

deelname aan verkiezingen of bevolkingsonderzoeken, en waarschijnlijk ook 

criminaliteit, veel brandalarm, een slechte toestand van de woningen en 

druggebruik (Schneider, 1980) 72• 

Op basis van gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau ten slotte 

concludeerde Mootz (1980) 73 bij ziekenfondsleden een slechtere gezondheids

toestand dan bij hogere inkomensgroepen. 

De verblijfsduur in gezondheidszorgvoorz ieningen kan eveneens nogal verschil

le n, vooral in de tweede lijn. Zo komt uit onderzoeken als dat van het Dr. 
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Veeger Instituut (Nijme gen 1981) 74 naar voren dat nogal wat patiënten in 

a lgemene zie kenhuizen la ter we rden ontslagen dan op de medi sch-technische 

ontslagdatum. Belangrijkste oorzaak was het gebrek aan extramurale voorzie

ninge n. 

Hiertegenover staat het ex periment-Hoogeveen waar een intensieve samenwer

king werd ontwikkeld tu ssen de hui sa rtsen, en van daaruit met het plaatse lijke 

Be thesda- Ziekenhuis. Zo kon men veel opnamen voorkómen (Swinkels en 

Dophe ide, 1983) 75. 

Soortgelijke bevindingen z ijn ook te constateren in de geestelijke gezondheids

zorg . Uit een onde rz oek van Scholten en Uffink (1982) 76 bleek da t patiënten 

di e één tot vijf jaar opgenomen waren sneller werden ontslagen als ze niet op 

aparte ma ar op gemengde afdelingen verbleven, waar ook korte rdurende 

opnamen plaa tsvonden en minder afhankelijkheid en hospita lisatie ontstaan 

konden. Toepassing van alt e rnati e ve behandelingsvorme n in plaats van zieken

huisopnamen bleek de gemiddelde behandelingsduur van psych iatr ische patiënten 

e veneens aanzienlij k te bekorten, a ldus Romme (19 82) 77 op basis van een groot 

aanta l onderzoeken uit de Verenigde Staten. 

Veel onderzoek wijst er volgens Schouten (1982) ook op dat er nog a l wat schort 

aan de informatieuitwisseling tu ssen arts en patiënt, me t nadelige gevo lgen voor 

de kwalite it van de medische zorg: 'Onjuiste of te laat gestelde diagnose n, 

overbodige verwijzingen, ontevredenheid van patiënten die e r toe kan leide n dat 

behandelingsadviezen ni et worden opgevolgd. ' 78 

Tot besluit van de vermelding van deze meer algemene onderzoeken vestigen 

wij hier nog de aandacht op enk ele die betrekking hebben op verwijzingen van de 

eerste naar de tweedelijnsgezondheidszorg. Daarmee is in de regel veel 

. 1 . .d 1 Il · 79 verzu1mver enging gemoe1 , zoa s we z u en z ie n. 

Op grond van een econometrisch model van het Nederlandse gezondheidszorg

sys t eem geven Va n der Gaag en Va n Praag (1979) BO een aantal berekeningen 

weer. De be la ngrijkste vinden zi j die waaruit blijkt dat een toename van het 

aanta l huisartsen met 10% zou leiden tot een daling per ve rzekerde van he t 

aanta l verwijs - en herhalingskaarte n met 8 respectievelijk 10%, en van het 

aanta l opnamen eveneens met 10%; dat weegt ruimschoots op tegen de stijging 

van het aanta l verpleegdagen me t 2,7%. 

Goed gebruik door huisartsen van diagnostische faci liteiten (Hu ygen/De Melker, 

1973 
81

, en Pu ylaert, 1978 82) kan eveneens tot een dali ng van het verwijsper

centage le iden. 
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Voor gestructureerde same nwerki ngsverbanden in de eerste lijn lijkt een 

dergelijke daling zeer zeker te gelden. Vooral de effecten van samenwerking in 

gezondheidscentra zijn nogal eens het onderwerp van onderzoek geweest. 

Kruidenier (19 79) 83 en Van Duuren en Hupkens (1981) 84 constateerden op basis 

van cijfers van het LISZ (Landelijk Informatiecentrum van de Samenwerkende 

Ziekenfondsen) een duidelijk lager verwijspercentage bij dergelijke centra in 

vergelijking met solo-huisartsen. In grote lijnen werd dit bevestigd door 

Dopheide en Van der Zee (19 81). 85 

De vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen liet in 1982 de LISZ-cijfers nog 

eens doorberekenen. Daaruit bleek dat het aantal verwijzingen per gezond

heidscentrum per duizend inwoners van 1977 tot en met 1981 daalde van 435 

naar 416, terwijl voor de solo-huisarts die getallen 475 e n 474 waren. Ook 

bleken gezondheidscentra gerichter te verwijzen. 86 

Peters en Wijkel (19 84) komen eveneens tot dergelijke conclusies: In het jaar 

1978 bijvoorbeeld leverden de gezondheidscentra per ziekenfondspatiënt een 

besparing op van 51 gulden tegenover 14 gulden aan meerkosten. Deze 

verschillen vielen niet afdoende te verklaren door factoren als leeftijd, 

specialistendichtheid of nabijheid van ziekenhuizen. 87 

Bij de zojuist genoemde getallen waren overigens maatschappelijke besparingen 

niet meegeteld, zoa ls de voor deze studie speciaal van belang zijnde Ziektewet

uitkeringen als gevolg van een kortere behandelingsduur. Daar is wel naar 

gestreefd in het rapport Voorwaarden voor samenwerking (1982), waarin 

besparingen worden berekend als gevolg van het lage verwijspercentage van de 

Amsterdamse gezondheidscentra: Het incalculeren van de uitstralingseffecten 

van bespaarde verpleegdagen naar verminderd verlies aan arbeidstijd en 

bespaarde Ziektewet-uitkeringen bleek niet onaanzienlijke bedragen op te 

leveren. 88 

Eerder had Lamberts (1974) al berekend dat bij de populatie van een 

gezondheidscentrum in de Rotterdamse nieuwbouwwijk Ommoord, waar hij toen 

werkte, tienduizend ziektewetdagen minder geteld werden dan bij een vergelijk

bare populatie in Alexanderpolder, en achtduizend dagen minder vergeleken met 

de oudere wijken Crooswijk en Kralingen. Hij schatte de besparing op ongeveer 

een half miljoen gulden per jaar. 89 

Zo zijn we thans aangekomen bij onderzoeken die wat hun opzet betreft meer 

direct betrekking hebben op de relatie tussen curatieve gezondheidszorg en 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Een ander voorbeeld daarvan, eveneens 
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met een gunstig resultaat leverde de huisarts Cru! (1981). 90 Deze gaf een deel 

van zijn patiënten advies omtrent werkhervatting. Het bleek dat zij gemiddeld 

een dag eerder aan de slag gingen dan patiënten uit een vergelijkbare controle

groep. 

Een frappant resultaat in de tweede lijn boekten de endocrinologen Van 

Ballegooie en Van der Wal (1983). 91 Zij onderzochten bij 41 suikerpatiënten het 

effect van het aanleren van zelfcontrole met bloedsuikerstrips. Het aantal 

verzuimdagen als gevolg van ziekenhuisopname in verband met diabetes daalde 

van 63 naar nul per jaar, terwijl ook het aantal ziekteverzuim-dagen thuis sterk 

afnam. 

Meestal betreft onderzoek op dit terrein echter knelpunten en problemen. Een 

zeer vaak genoemd voorbeeld is het gebrek aan samenwerking tussen de 

behandelende en de sociaal-geneeskundige sector, met name de verzekeringsge

neeskunde. Dat betreft dan vooral informatieuitwisseling, communicatie en 

coördinatie tijdens het behandelingsproces, met name bij het toewerken naar 

hervatting van de arbeid. Zo constateerden in 1973 Merens-Riedstra en Van 

Ende (1973) 92 in hun onderzoek bij 23 hartinfarctpatiënten dat de communica

tie tussen de verschillende artsen zeer veel te wensen overliet, dat hun 

taakopvattingen niet op el kaar waren afgestemd en dat intercollegiale toetsing 

nauwelijks plaatsvond. Het betrof hier huisartsen, artsen, specialisten, bedrijfs

artsen en verzekeringsgeneeskundigen verbonden aan bedrijfsverenigingen en 

aan de GMD, omdat zowel het Ziektewetjaar als de WAO-periode in het 

onderzoek betrokken waren. Voor zover er al contacten met de curatieve sector 

waren, werden die meestal gelegd door de verzekeringsgeneeskundige. 

Van Mansvelt e.a. (1974) 93 analyseerden 301 neurologische keuringsrapporten 

van de Raad van Beroep in Haarlem. In het algemeen was e r sprake van 

langdurig verzuim. Bij 15% van de onderzochte gevallen bleek iatrogene 

invaliditeit in geestelijk en/of lichamelijk opzicht te zijn opgetreden ten 

gevolge van gebrek aan communicatie en cons tructief overleg tussen de 

behandelende en verzekeringsgeneeskundige sector. 94 

Bij een in 1977 gepubliceerd onderzoek van de SVr, uitgevoerd door Eeftinck 

Schattenkerk in het Elisabeth-Gasthuis te Haarle m, waren 314 patiënten 

betrokken, van wie er 213 langer dan vier dagen verzuimden. 
94 

Ook hier 

kwamen veel (knel)punten naar voren, vooral ten aanzien van de communicatie 

tussen en het informa tiegebruik van en door medici. 

Wanneer behandele nde artsen contac t wilden opnemen met een verzekeringsge-



neeskundige, bleek het een enorme puzzel om uit te zoeken tot wie ze zich 

moesten wenden en waar de betreffende arts te bereiken was. 
96 

Wat de resultaten van het onderzoek betreft: in 33% van de gevallen trad 

onnodig verzuim op, omdat de verzekeringsgeneeskundige over onvolledige of 

onvoldoende medische gegevens uit de curatieve sector beschikte. Een andere 

uitkomst was dat specialisten zich nauwelijks bleken te verdiepen in de vraag of 

poliklinische patiënten verzuimden. Desgevraagd dachten ze dat dit voor de 

meeste gold, terwijl in werkelijkheid slechts 24% verzuimde. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat slechts een minderheid van het totale aantal patiënten 

viel onder de werk ingssfeer van de Ziektewet of WAO (17% van de klinische en 

59% van de poliklinische patiënten). 97 

Ten slotte: Wanneer de specialist met de patiënt de te verwachten arbeids

ongeschiktheidsduur na ontslag uit het ziekenhuis besprak, leidde dat niet tot 

een aantoonbare bekorting van de verzuimduur. 98 Dit in tegenstelling tot de 

zojuist verme lde 99 ervaringen van de huisarts Cru!. 

Huisman (1980) constateerde op basis van een bescheidener onderzoek onder 

WAO'ers eveneens een slechte communicatie tussen de verschillende artsen, 

alsook tussen medici en arbeidsdeskundigen. lOO De hulp van de curatieve sector 

bleek onvoldoende, er werden individuele oplossingen gezocht, en de achterlig-
101 gende oorzaken kwamen weinig aan bod. Huisman concludeert onder meer, 

'dat de behandelende sector eigenlijk alleen probeert de belastbaarheid te 

herstellen of te vergroten, en dat de controlerend arts a lleen kijkt naar de 

belasting van de eigen arbeid: Het individu wordt aangewezen a ls de factor die 

aangepast moet worden ( ... ) Het hele proces maakt de mensen passief.' 102 

Illustratief voor de moeizame onderlinge communicatie is ten slotte het verslag 

van een verkennend project van het Nederlands Huisartsen Instituut waaraan 20 

huisartsen en 3 verzekeringsgeneeskundigen deelnamen (Lamers en De Groot

Büchli, 1983). De huisartsen kregen bij vier, respectievelijk dertien weken 

ziekteverzuim bericht, in de verwachting dat zij bij die twee gelegenheden 

contact met de verzekeringsgeneeskundige op zouden nemen. 103 Dit gebeurde 

echter op 94 respectievelijk 26 verzekerden slechts drie respectievelijk één 

maal, hoewel de huisartsen veel belang zeiden te hechten aan de berichtgeving. 

Wel werd twintig maal op andere dan de afgesproken momenten contact 

opgenomen. Opmerkelijk was dat alle a rtsen van te voren verwacht hadden dat 
. j' "k .. 104 er aanzien lJ meer contact zou z1Jn. 

De huis artsen meenden voorts voldoende aandacht te hebben voor de rol van het 
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werk, de verzekeringsgeneeskundigen vonden echter dat het tegendee l het geval 

was, en dat berichtgeving van het GAK aan de huisarts weinig zin had. De 

coördinatie rond la ngerdure nd verzuim vonden de huisartse n hun taak, maa r zij 

bleken in de praktijk zeer afwachtend te zijn. 105 

De auteurs concluderen dat e r voor he t slagen van een dergelijk onderzoek veel 

meer voorwerk verricht mo e t worden: Me t name di e ne n de betrokken artsen 

elkaar vooraf be te r te le r e n ke nne n, bij voorbeeld door midde l van klinische 

bije e nkomsten in z ie kenhui zen of initiatie ve n als de CCOZ-Werkconferenti e -

1 k . b .. 1 d d . k . 106 
cyc us over samenwer mg va n artsen IJ anger uren z ie teverz u1m. 

Ook Eeftinck Schattenkerk wees op het probleem van de coördinatie. Zijn 

detachering in het Elisabeth-Gasthuis in Haarlem was juist mede bedoeld om 

d . b t . b 107 aarm ver e e ring t e rengen. 

Groothoff (1981) 108 volgde 416 patië nten die langer dan drie maanden een 

uitkering kregen krachtens de Ziektewet, en constateerde nog al wa t onduidelijk

heden e n men ingsverschillen tusse n de betrokken artsen ov e r iede rs ta ak. 

Volg e ns de hui sa rts was in 24% van de gevallen onbekend of onduidelijk wie de 

beha nde ling coördineerde, en in 45% van de gevallen wie de werkhervatting 

coördineerde. Voor de spec ia li s t bedroegen deze getallen zelfs 38% en 60%. 

Ook was e r sprake van een veel te optimistische beoorde ling van het moment 

van werkhervatting, verg e le ken me t de werkelijke herva tting, zowel bij 

huisa rtsen en spec ia li s ten als b ij de verzekeringsgeneeskundigen. l09 

Tenslotte vond Groothoff dat de hui sa rts in 25% van de gevallen na drie 

ma a nde n niet wist da t e r sprake was van z iek t eve rz uim, terwijl hij wel op de 

hoogte was van de kwaal van de patiënt. Na zes en negen maanden ve rzu im 

bestond nog dezelfde situatie . llO 

Wiersma (19 80) consta t ee rd e eveneens te opti m is tische werkhervattingsadvie

zen in z ijn al ee rde r genoemd onderzoek bij ruim 200 manne n, die meer dan tien 

weken in de Ziektewet li e pen. 111 Na dri e à vier ma ande n bleek nogal eens dat 

de pa t ië nt noc h de verzekeringsgeneeskundige e r duidelijk zicht op had hoe lang 

de z iek t e nog zou duren. Toch werd meestal we l een uitspraak gedaan, die in de 

praktijk echte r vaak ni e t bleek t e kloppen: De fe ite lijk e z ie kteduur was (vee l) 

la nger. 

Mede naar aanleiding hi e rva n concludeert Wiersma dat de organisatie van de 

gezondheidszorg gebrekk ig is , met als gevolg onnodi g la ng e wac httijde n, trage 

verwijz inge n, fa lende voorli c hting aan patiënten, een zeer beperkte of ontbre

kende psychosociale en/of soc iaal-medische begeleiding door de behandelend 
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arts of vanuit het bedrijf en een in de praktijk marginale rol van de 

k . t 112 verze eringsar s. 

In dit verband kan ook Broekhuis (19 80) aangehaa ld worden. 113 Deze wij st op 

de grote kans dat zieke werknemers zoekraken in wat wel het medische bedrijf 

wordt genoemd, a ls gevolg van de organisatie en structuur van de gezondheids

zorg . 

Groothoff (19 80) 114 tenslotte schetst op basis van z ijn onderzoek eveneens een 

weinig flori ssant bee ld van de (organisatie van de) gezondheidszorg, vooral wat 

betreft de gerichtheid op arbeidsreïntegratie. Hij noemt ondermeer: weinig 

contact tussen huisarts en verzekeringsgeneeskundige, ondanks grote wederzijd

se behoeft e daaraan, inadequate activiteiten met betrekking tot werkhervat

ting, een constant ger ing aantal spontane meldingen en het kleine aan t a l 

specifiek op arbeid gerichte voorzieningen vanuit de WAO. Ook wijst hij op 

onderzoek van anderen waaruit blijkt dat bij blijvend arbeidsongeschikten vele 

behoeften bestaan, waarop de gezondheidszorg nog geen antwoord heeft. 

Eén negatief aspect van de organisatie van de curatieve gezondheidszorg heeft 

nogal wat (onderzoeks)be langste lling gehad, namelijk de wachttijden. Volgens 

Soeters (1983) is de essentie daarvan, dat 'in die perioden geen voortgang in het 

(para)medisch behandelingsproces wordt geboekt. Dit is - globaal genomen - het 

geval, wanneer er sprake is van een verwijzing dan wel van een nog niet 

begonnen of gestaakte behandeling. De onderliggende aanname hierbij is dan, 

dat als gevolg van deze wachttijden ook het herstel en werkhervatting later 

optreden. De ook zonder medische bemoeienis verlopende natuurlijke genezings-

bl .. b . be h . ' 115 processen lJVen uiten se ouwing. 

In 1963 publiceerde Querido 116 een onderzoek onder 389 ziekenhuispatiënten: 

Bij 260 van hen vond hij een vertraagde behandeling - verantwoordelijk voor 

17 ,2% van het totaal aanta l opnamedagen. Deze werden vooral veroorzaakt door 

organisatorische tekortkomingen: Voor bijna de helft betrof dat onvoldoende 

contacten tussen stafleden en het achterwege blijven van beslissingen; verder 

waren vooral wachttijden voor röntgen- of operatiekamer en overbodige 

opnames de oorzaak. 
117 En Soeters vermeldt nog een onderzoek door Cremers uit 1974 waarbij deze 

constateerde dat 24% van de opnametijd medisch en verpleegkundig gezien 

weinig relevant was. 

Een belangwekkend, maar in de curatieve sec tor te weinig bekend onderzoek is 

dat van Tordoir, Van der Klaauw en Van Manen-Boekestein, getiteld Gezond-
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heidszorg en lange z iekteduren (19 78), waarbij 862 patiënten uit de Randstad 

gevolgd werden, die minstens vier weken aaneengesloten in de Ziektewet 

liepen. 118 Van hen meldde 85% zich bij de huisarts: 66% werd door deze 

behandeld - voor tweederde samen met de specialist - en 19 % werd direct 

verwezen; 74% van de patiënten was onder specialistische behandeling; 68% 

onderging een verrichting; één op de vier patiënten werd in het ziekenhuis 

opgenomen en 23% was onder behandeling van een paramedicus (vooral de 

fysiotherapeut ). 119 

Bijna 80% van de verzekerden viel binnen vijf van de zestien diagnosecatego

rieën: ziekten van het bewegingsapparaat, spij sverteringsorganen en circulatie

apparaat, ongevallen en psychische aandoeningen. In 70% van de gevallen was er 

sprake van een objectieve diagnose, twee maal zoveel als bij Hogerz ei l. 120 

De meeste aandacht kreeg dit onderzoek vanwege de over de totale behande

lingsduur geconstateerde wachttijd van 19 ,5%. Voor meer dan de helft bleek dat 

veroorzaakt door het tijdverlies tu ssen de verwijzingen en het specialistische 

consult na de laatste diagnostische verrichting; 10% kwam door uitstel van de 

kant van de p a ti ënt en 10% was te typeren als stuurloos: het ontbreken van 

actieve, coördinerende medische bemoeienis. Hierbij dient aangetekend te 

worden dat alleen de peri ode onderzocht is tot en met het laatste contac t met 

de gezondheidszorg, en dus niet de tijd erna tot aan de feitelijke werkhervat

ting. Hoe hoger ten slotte de beroepsople iding was, hoe korter de wachttijd 

bi k t 
. . 121 

ee ez1Jn. 

Ook wijzen Tordoi r c.s. op de lange wachttijden (tien tot dertien dagen) voor 

een eerste consult bij orthopedie, reumatologie, neurochirurgie en interne 

geneeskunde, waarheen 40% van de 457 patiënten verwezen was. Afspraken 

binnen de tien dagen zouden in dat geval een verzuimbekorting hebben 

opgeleverd van maar liefst 2300 werkdagen, dat wil zeggen één werkweek pe r 

verwezen patiënt. 122 

Tenslotte bleek 13% van de verzekerden het werk niet te hervatten tijde ns het 

Ziektewetjaar. Kenmerkend voor hen waren langere gemiddelde wachttijden 

(vooral voor opname n) en la ngere stuurloze perioden. De onderzoekers conclude

ren dat de gezondheidszorg op deze categorie trager lijkt te reageren. 123 

Op wat besc heidener schaal herhaa lde Soeters (19 83) het zoj uist beschreven 

onderzoek in Zu id-Limburg. Hij volgde 213 ma nne lijke patiënten uit een 

representat ieve st eek proef uit de beroepsbevolking; ze waren werkzaam 

(geweest) bij overheid en in het particuliere bedrijfsleven, en deden al lange r 
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dan vier achtereenvolgende weken een beroep op de Ziektewet. 124 Na 

correctie voor de leeftijd komt Soeters tot een verloren wachttijd van 22,l %. 

He t verschil met To rdoir schrijft hij vooral toe aan de grotere hoeveelheid 

opnamen dan in de Randstad en aan een verschil in verzekeringsgeneeskundige 

benadering. Net a ls bij Tordoir zijn de wachttijden bij orthopedie en reumatolo

gie het langst. Wanneer ze ongeveer gelijk zouden zijn aan die van de a lgemene 

chirurgie zou dat een bekorting van het totale verzuim betekenen met 285 

Ziektewetdagen. 

Retrospectief gezien hadden diegenen die uiteindelijk het werk weer hervatten 

kortere wachttijden gehad dan de niet-hervatters. Overigens bleek de lengte van 

de wachttijd alleen afhankelijk van de urgentie van de aandoening. 125 

Een opmerkelijk verschil met Tordo ir was dat bijna eenderde van de wachttijd 

viel te typeren als stuurloos. Dit kwam met name voor bij algemene malaise, 

psychische klachten en aandoeningen zonder voorgeschiedenis. 126 

Uiteindelijk hervatte 74% van de patiënten het werk geheel en 13% gedeeltelijk. 

Dit gebeurde overigens bijna tweemaal zo vaak op eigen in it iatief als in de 

randstad (39 versus 22%). 127 

Soeters acht specif ieke vervolgonderzoeken nodig, bij voorbeeld door slechts 

enkele diagnosecategorieën te selecteren. Ten slotte adstrueert hij nog eens de 

zin van dergelijk onderzoek als prikkel tot het nemen van nadere maatregelen 

door een berekening te geven waaruit blijkt dat een daling van de totale 

wachttijd met bijvoorbeeld 12,5% de verzuimduur per manjaar zou terugbrengen 

met 2,8 werkdagen, wat neer zou komen op 1,2% van de arbeidskosten. 
128 

Tot besluit van dit overzicht volgen hier nog enkele onderzoeken met 

positievere uitkomsten. 

Allereerst kan dat van de verzekeringsgeneeskundige Luyckx (19 82) genoemd 

worden bij tweehonderd werknemers van Philips die langer dan drie maanden 

verzuimden. Intensieve medische begeleiding in de vorm van een hecht 

samenwerkingsverband tussen de eerste lijn, de verzekeringsgeneeskundige en 

de bedrijfsgeneeskundige dienst bleek te resulteren in een WAO-toetredingsper

centage voor langverzuimers van 14% ten opzichte van een landelijk gemiddelde 

van 33%. 129 In de eerste drie maanden van het verzuim was bij hen de 

bemoeienis van de cura ti eve sector het grootst - vooral van de huisarts - en 

later die van de sociaal -geneeskundigen, met name van de verzekeringsarts. 130 

De WAO-toetreders vielen voor 60% in de categorie objectieve diagnoses, en 

voor 40% in de categorie objectief-subjectieve diagnoses 131• 
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Eveneens in 1982 publiceerde Breedveld 132 een onderzoek, op basis waarvan hij 

concludeerde dat een intensieve begeleiding vanuit de bedrijfsgezondheidszorg 

tijdens de eerste tien Ziektewet-weken resulteert in een duidelijke verlaging 

van het aantal langverzuimers vergeleken bij een controlegroep die alleen door 

het GAK begeleid werd. Hij wijst hierbij op het belang van ruime ervaring in de 

eerstelijnsgezondheidszorg voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. 

Nog duidelijker opterend voor een sterkere bemoeienis van de bedrijfsgezond

heidszorg publiceerden in 19 82 Van den Bosch en Petersen 133 een onderzoek 

waarin zij berekenden dat uitbreiding van de BGZ over de gehele beroepsbevol

king ongeveer zeshonderd miljoen gulden zou kosten, maar plus minus 1400 

miljoen zou besparen aan uitkeringen krachtens Ziektewet en WAO. 

3.4 Inventarisatie van knelpunten 

Uit de vorige paragrafen, alsmede uit de eerste twee hoofdstukken, komen 

samengevat de volgende belangrijke knelpunten naar voren in de relatie van de 

curatieve gezondheidszorg met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ze zijn 

ingedeeld in een vijftal elkaar soms gedeeltelijk overlappende categorieën: 

a. organisatie van de gezondheidszorg 

- een te root accent op de twee~ij_n 

te lang~cht~ldef! in het algemeen, en voor bepaalde specialismen in het 

bijzonder, klinisch én poli klinisch 

te lange opnamedure~, onder meer door intramurale inefficiëntie en gebrek 

aan extramurale opvangmogelijkheden 

een ge~ek aan am tulante en tussenvoorzieninge_o__ in de g!ie_s_t_e_lijke 

gezondheidszorg 

- de arbeidsomstandigheden binnen de gezondheidszorg 

b. beoefening van de geneeskunde 

het onvoldoende buiten het medische kanaal houden van niet-medische 

problematiek 

- te weinig aandacht voor preventie 

- een te weinig integrale benadering en daardoor medicaliserend en somatisch 

fixerend 

- te veel verwijzingen 

- te veel diagnostische (e n therapeutische) verrichtingen 
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- te weinig aandacht voor revalidatiegeneeskunde 

onkunde en te 0 tim~ti~he ~rwachtingen over (het moment van) de 

werkhervatting 

- te weinig evaluatie van behandelmethoden 

c. samenwerk ing 

te weinig communicatie, overle en coördinatie, z.owel binnen'.'de curatieve ---
sector zelf (met name tussen eerste en tweede lijn) als van daaruit met bedrijfs-

en verzekeringsartsen en andere betrokkenen, als ook tussen de diverse 

hulpverleners en de verzekerde 

- onvoldoende en inadequate begeleidin~ericht op mogelijke werkherva~g 

d. gevolgen van de scheiding van behandeling en controle 
~ 

te weinig kennis van en intei:essê voor de relatie werk - _gezo~ er(de 

(ui tvoering van de) arbeidsongeschik!:_i:leidswetten 

status_vi:_r:_sC?hill~!2J belangent~~nstellin_gen ~competentiekwesti~ ten op-

zichte van bedrijfs- en vooral verzekeringsartsen 

e. algemenere knelpunten 

- t.e weinig theoretische kennis over het ontstaan van arbei~ongeschiktheid en 

de invloed daarop vanuit de curatieve seç_tor 

problemen bij het exact omschrijven en toepassen van de begrippen ziek en 

gezond, arbeids eschikt en -on es 

- het verband tussen de ongelijke verdeling van de gezondheidstoestand over de 

bevolking, en het inkomen 

- een tekort aan aangepaste arbeidsplaat_:en 

in theorie en praktijk te weinig aandacht in de opleiding voor genoemd 

knelpunten. 

Bovenstaande factoren kunnen - a l dan niet in combinatie met elkaar -

resulteren in, dan wel bijdragen aan een te lange behandelingsduur, en iatrogene 

invali dering, medicalisering, somatische fi xa ti e , arb eidsongeschik theidsge

wenning, hospitalisering en andere processen die WAO-toetreding bevorderen. 

Daar staan enkele factor en t egenov er die posi tief kunnen uitwerken, zoals: 

- Intensievere begeleiding door de eerste lijn, de bedrijfsgezondheidszorg en de 

verzekeringsgeneeskunde, vooral in onderlinge samenwerking. 

Aanwijzingen voor een afname van verw ij z ingen - die de ziek t edu ur vaak 

verlengen - wanneer de huisartsendichtheid toeneemt, wanneer huisartsen vaker 

zél f diagnostische of therapeutische handelingen verrichten, dan we l intensiever 
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samenwerken, met name in gezondheidscentra. 

Deze positieve geluiden kunnen echter de indruk niet wegneme n dat de relatie 

tussen de curatieve gezondheidszorg en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

in het algemeen gesproken problematischer is dan wellicht op he t eerste gezicht 

te verwachten viel. Ondanks de doelstelling mensen zo snel mogelijk weer in 

staat te stellen hun eerdere werkzaamheden (zo veel mogelijk ) op te nemen -

wat in veel gevallen ook r ede lijk lijkt t e lukken - moet toch geconcludeerd 

worden dat de curatieve gezondheidszorg naast een algemene verzuimbekorten

de en arbeidsgeschiktheidsbevorderende werking ook tal van verzuimverlengen

de factoren kent, die zelfs kunn en bijdragen aan het ontstaan van (blijvende) 

arbeidsongeschikth e id. 

3.5 Samenvatting 

In ons land wordt de relatie curatieve gezondheidszorg, ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid ste rk bepaald door de sche iding van behandeling en 

controle. Om de vertrouwenspositie van de behande lend arts t e behoeden is de 

beoorde ling van het wettelijk recht op een uitkering vanwege ziekte of gebrek 

opgedragen aan ve rz eke ringsgeneeskundigen. Toch is er wel deg e lijk invloed op 

de omvang van he t beroep op de arbeidsongesch iktheidswe tten, allereerst in 

positie ve zin: de curatieve inspanningen zijn er op gericht patiënten wee r in 

staat te stellen hun oorspronkelijke werk zo goed en sne l mogelijk op te vatten. 

De meesten zijn mede daardoor na enkel e weken weer aan de slag. Ruim 10% 

doet er echter gemidde ld vee l lang e r over, en beslaat daarmee het merendeel 

van alle ziektewetdagen. Juis t bij dit lange rdu rend verzuim worden in de 

curatieve gezondheidszorg, zij het fragmentarisch, s t eeds meer ziekteverzuim

verlengende en arb e idsongeschikthe idsbevorderende factoren ges ignaleerd. Som

migen zi jn aan nader onderzoek onderworpen, maar een uitgewerkt , same nh an

gend en gesystematiseerd overzicht van de di verse factoren ontbreek t voorals 

nog. Een poging dit manco t e verhelpen resu lteert in een groot aanta l 

kne lpunten, verdeeld in vijf categorieën: 

a. de gezondheidszorgorganisatie 

b. de wi jze van geneeskundebeoefening 

c. samenwerking 

d. gevolgen van de sche iding tussen behandeling en controle 

e. a lgeme ne re knelpunten 

Deze knelpunten kunnen, eventueel in combinatie , resu lt e ren in of bijdragen aan 
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een onnodig lang verblijf in de curatieve sector, met een toenemende kans op 

iatrogene invalidering of andere processen die kunnen resulteren in WAO

toetreding. Ondanks enkele positieve onderzoekresultaten (bij voorbeeld door 

intensieve samenwerking en begeleiding van de eerste lijn, bedrijfs-en verzeke

ringsartsen) blijkt de relatie tussen curatieve gezondheidszorg en ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid niet zonder problemen. 
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4 Discussie en vraagstelling: Kan de curatieve sector 
meer bijdragen? 

4.1 Een impasse 

De geneeskundige behandeling zal ik aanvaarden 
ten nutte der zieken naar mijn vermogen en 
oordeel; van hen houden wat ten verderve of tot 
letsel kan zijn. ( •.. ) Waar ik een woni ng binnen
treed, zal ik dat doen in het belang der zieken, 
mij onthouden van e lke moedwill ig verkeerde 
handeling. 

Uit de eed van Hi ppocrates 

Uit de inventarisatie in het vorige hoofdstuk val t op te maken dat vrij veel van 

de genoemde knelpunten in de curatieve bemoeienis met ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid al langere tijd bekend zijn. Zo constateerden Van den 

Ende en Me r ens-Riedstra 1 in 1973 dat de onderlinge communicatie tussen be

handelende artsen en verzekeringsgeneeskundigen veel te wensen overliet. 

Lamers en De Groot- Büchli 2 moesten in 1983 hetzelfde concluderen, nog wel 

bij artsen die gemotiveerd waren om aan een experiment mee te doen. 

Breed opgevat lijkt verloren wachttijd in de gezondheidszorg, vooral bij 

verwl]zing naar de tweede lijn, rond de 20% te blijven schommelen, of het nu 

onderzoek uit 1963 (Querido: 17 ,2%), 3 1974 (Cremers: 24%), 4 1978 (Tordoir: 

19 ,5%) 5 of 1983 (Soeters: 22,1 %) 6 betreft. 

Terugblikkend op veertien jaar studie door de SVr concludeert de medisch 

adviseur Streng (1983) dat de ruime dosis waarnemingen en conclusies niet in 

verhouding staat tot de magere stroom aan operationeel te achten aanbevelin

gen. 7 Als voorbee ld noemt hij het in 19 69 herbevestigde KNMG -standpunt over 

de scheiding van behandeling en controle, dat opnieuw de noodzaak van een 

beter samenspel aan de orde stelde tussen met name de verzekerings- en de 

behandelend arts. Ondanks tal van rapporten, onderzoeken en werkgroepen valt 

er echter in 19 83 nauwelijks iets te merken van verbetering. De al eerder 

vermelde conflicten rond de informatie-uitwisse ling 8, en vooral rond de 

betaling daarvan, wijzen eerder op het t egendeel; in het NVAB-jaarverslag over 

1983 
9 

wordt de prob lematiek van de in t ercollegia le informatie-uitwisse ling een 

chronisch heet hangijzer genoemd. 

Er z ijn ve rschillende andere voorbeelden te noemen van gestrande pogingen om 

tot (bescheiden) verbeteringen te komen: Als één van de zeven t e ontwikkelen 

activiteiten van de al eerder genoemde Commissie Bestudering Onderzoek 

Ziek teverz uim 
10 

werd in 1972 een overlegorgaan KNMG-SVr ingesteld, vooral 
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met het oog op de vraag hoe de curatieve gezondheidszorg beter geïnformeerd 

zou kunnen worden over de werkomstandigheden van de patiënt. Een voorstel 

voor een experiment stuitte echter op (praktische) bezwaren van de bedrijfsver

eniging waarop de KNMG in 1975 haar medewerking beëindigde. (CBOZ, 

1981) 11 

De werkgroep Eigen Risico slaagde er niet in voorstellen voor experimenten te 

formuleren als gevolg van onenigheid over de wenselijkheid van de invoering van 

eigen risico's voor werkgevers en/of werknemers. Ook liepen de discussies vast 

binnen de werkgroep die een nieuwe, doelmatige verzuimstatistiek moest 

voorbereiden. (CBOZ, 19 81) 12 

Eerder had Lamers (1981) 13 geconstateerd dat een tweetal andere activiteiten 

tot vrijwel niets hadden geleid. Hij noemde allereerst de commissie, die een 

integratie van de medische diensten van de bedrijfsverenigingen en de GMD tot 

één regionaal gespreide verzekeringsgeneeskundige dienst moest voorbereiden. 

Voorts signaleerde hij het ontbreken van een vervo lg op het Experiment 

Haarlem (Eeftinck Schattenkerk, 1977) ondanks de positie ve aspecten ervan. 

Een kans op een follow-up deed zich voor toen een breed samengestelde SVr

werkgroep IVC (Informatie-uitwisseling Verzekeringsgeneeskundige - Curatieve 

sector), met vertegenwoordigers van de Federatie van Bedrijfsverenigingen, 

GAK, GMD, NZR, LHV, LSV en SVr een viertal aanbevelingen onderzocht: (a ) 

een kaart voor de verzekerde me t daarop identiteit en bereikbaarheid van de 

verzekeringsgeneeskundige, (b) bij een bepaalde verzuimduur berichtgeving door 

de verzekeringsgeneeskundige aan de behandelend arts(en), samen met informa

tie over de we rksituatie en de prognose ten aanzien van de werkhervatting, (c) 

berichtgeving aan de verzekeringsgeneeskundige door ziekenhuizen over opna

me/ontslag, (d) het onderzoeken van de mogelijkheid tot experimenteren met 'de 

positie van de verzekeringsgeneeskundige in en om het ziekenhuis'. 14 

(a) en (b) we rd en nuttig, nodig en mogelijk geacht, (c) technisch te moeilijk en 

(d) zinvol bij koppeling aan (a) en (b). Het opzetten van een experiment werd 

overwogen , maar nadere toetsing van de mogelijkheden leerde dat de in de 

werkgroep vertegenwoordigde organisaties daar tenminste verdeeld tegen 

aankeken. Met name de complexe structuur van de uitvoering van de sociale 

verzekering paste slecht bij de wensen van de NZR en LSV, a ldus het 

eindverslag uit 1983. 15 

Op grond van dergelijke ervaringen valt aan de eerder genoemde conclusie -

binnen de behandelende sec tor zijn naast een algemene verzuimbekorte nde 

werking ook ta l van verzuimverlengende factoren te onderscheiden - een tweede 
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toe te voegen: Vele van die factoren z ijn al langer bekend, zonder dat dat 

echter blijkt te hebben geleid tot een duidelijke, op grotere schaal toepasbare 

verbetering, ondanks een aantal pogingen in die richting. 

Waar het met name aan lijkt te ontbreken zijn voorstellen waarover een 

minimale consensus bestaat tussen de diverse belanghebbenden - vooral op 

beleids- en bestuursniveau - en welke tegelijkertijd op genoeg ondersteuning 

kunnen rekenen van diegenen die eventuele maatregelen in de curatieve sector 

moeten uitvoeren. 

Ko rtom: Ondanks enke le (aanzetten tot) positieve ontwikkelingen kan in het a l

gemeen gesproken worden van een impasse in de relatie tussen de curatieve 

gezondheidszo rg en ziekteverzuim en a rbeidsongesch iktheid. 

4. 2 Vraagstelling en strategie 

De zojuist aangeduid e impasse roept vooreerst twee vragen op: Waardoor wordt 

deze veroorzaakt en hoe valt e r een uitweg uit te vinden? 

Hoewel deze vragen samenhang vertonen - uit antwoorden op de eerste kunnen 

antwoorden op de tweede voortvloeien - vereist beantwoording ervan een nogal 

verschillende aanpak. Voor de eerste is een omvangrijke en diepgaande analyse 

nodig van genoemde knelpunten, van hun oorzaken en achtergronden, en van de 

belangentegenstellingen en competentiekwesties tussen de diverse betrokkenen. 

Daardoor kan de nadruk al snel komen te liggen op wat er fout is, en kan een 

sfeer ontstaan van verwijt. 

Een dergelijke gang van zaken kan het beantwoorden van de tweede vraag juist 

bemoeilijken. Dit vereist namelijk een minder negatieve gerichtheid, een zoeken 

naar punten van (potentiële) overeenstemming - zonder overigens tegenstellin

gen te ontkennen of te verdoeze le n - en naar positieve ontwikkelingen, hoe 

broos ook, die wellicht aanknopingspunten kunnen bieden. Een dergelijke 

benadering kan juis t een sfeer bevorderen die nodig is om tot een noodzakelijke 

gezamenlijke inspanning te komen. Daaraan heeft het tot nu toe ontbroken en 

dat kon weleens één van de belangrijkste redenen z ijn voor de huidige situatie. 

Op grond van dergelijke overwegingen willen we in het vervolg van deze studi e 

de nadruk leggen op de tweede vraag, zonder overigens de eerst e daarbij geheel 

buiten besc houwing te late n. 

Dit leidt overigens tot een volgend keuzemoment: Bestude ring van de vraag of, 

en zo ja hoe er een uitweg te vinden is uit de boven aangeduide impasse dwingt, 

alleen al gezien de hier toegemeten ruimte, tot een keuze tu sse n het grondig 

uitdiepen van enk e le aspecten en het verric~1ten var e ~ ri brede terreinve rk en-
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ning, waarbij getracht wordt een groot aantal onderwerpen in een onderling 

verband te plaatsen. Bij het maken van di e keuze spelen een aantal 

overwegingen een rol: De curatieve sector en de uitvoeringspraktijk van de 

arbeidsongeschiktheidswetten als onderdeel van het sociale zekerheidsste lsel 

vormen omvangrijke en complexe gebieden, met een ingewikkelde ontstaansge

schiedenis. Op beide terreinen spelen een groot aantal, onderling vaak 

same nhang ende ontwikkelingen en problemen. Bovendien zijn er, vooral s inds de 

jaren tachtig s teeds ingrijpende r wijzigingen aan de orde a ls gevolg van steeds 

grotere bezuinigingsoperaties. 

Deze factoren, met name ook de laa t stgenoemde , maken dieptestudies -hoe 

noodzakelijk op zichzelf - tot een riskante onderneming, vanwege het gevaar 

dat allerlei andere ontwikkelingen op de betreffende terreinen, hun raakvlakken 

en hun onderlinge beïnvloeding en samenhang uit het oog verloren worden. 

Daardoor kan bij het gereedkomen van een diepgaand deelonderzoek het 

resultaat flink aan waarde inboeten, als de aangrenzende gebieden inmiddels 

danig veranderd zijn. 

Bovendien pleit de tot nu toe gebleken hardnekkighe id van de hier aan de orde 

gestelde problematiek ervoor deze in een breed kade r te plaatse n. Dit temeer 

daar er tot nu toe wel enkele onderdelen in kaart gebracht z ijn, maar e r nog 

geen poging is ondernome n om te komen tot een uitgebre ide inventarisatie, 

systematisering van en het aangeven van same nhangen tu ssen de vele 

vraagstukken op dit spec ifi eke terrein. 

Op grond van deze overwegingen - gevoegd bij de verontrusting van medische, 

menselijke, maatschappelijke en financiële aard over de omvang van het 

ziek teverzuim en de arbeidsongeschiktheid - kiezen we voor een brede 

terreinverkenning, met als leidraad de volgende vraagstelling: Zijn er vanuit de 

cura tieve gezondheidszorg, meer dan tot nu toe he t geval is, bijdragen t e 

leveren aan het terugbrengen van het omvangrijke beroep op de Ziektewet en 

WAO/AAW? 

Allereerst zal daartoe in het volgende Hoofdstuk een nadere beschouwing over 

de curatieve gezondheidsz org zelf plaatsvinden: over het verleden en heden, de 

structuur en de daarmee samenhangende organisatorische en financiële proble 

men, evenals voor belangrijke recente, deels nog op stapel staande veranderin 

gen. 

Daarna vindt een toespitsing plaats op de relatie van de behandelende sector 

met ziek t everzu im en arbeidsongeschiktheid. Getracht wordt deze zichtbaar en 

hanteerbaar te maken door midde l van een stroomdiagram: een zo feitelijk en 
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volledig mogelijke weergave van de gang die een zieke werknemer door de 

curatieve gezondheidszorg kan maken. Dit vormt een basis voor het zoeken naar 

aanknopingspunten ten behoeve van de vraagstelling, waarvan de belangrijkste 

in Hoofdstuk 6 stapsgewijs worden uitgewerkt, te weten: 

- de ziekmelding; 

- het (eerste) contact met de huisarts; 

- verwijzingen binnen de eerste lijn, naar de tweede lijn en naar de geestelijke 

gezondheidszorg; 

- revalidatie en reïntegratie. 

Vervolgens wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de belangrijke rol van 

verwijzingen en de risico's die daarin voor de patiënt schuilen. 

In Hoofdstuk B valt dan op basis van het daaraan voorafgaande een voorlopige 

lijst op te stellen van wenselijke en mogelijke bijdragen. Maar zoals gezegd 

betekent dit nog geenszins dat ze ook te realiseren zijn. Dit vereist een aparte 

benadering, vooral met het oog op één van de belangrijkste knelpunten uit de 

inventarisatie van het vorige hoofdstuk: het ontbreken van belangstelling voor 

en kennis van arbeidsongeschiktheidsproblematiek in de curatieve gezondheids

zorg. Want ondanks de inzet van een aantal geïnteresseerde artsen en andere 

hulpverleners alsmede van besturen van beroepsorganisaties en hun vertegen

woordigers in tal van commissies, is het tot nu toe niet gelukt deze sector voor 

de probleemstelling te interesseren, laat staan voorstellen te ontwikkelen die op 

een geestdriftig onthaal kunnen rekenen. 

Het is onze stellige overtuiging dat de kans op succes van maatregelen op dit 

terrein met name afhangt van de mate waarin deze 'aanslaan' bij hen die ze 

moeten uitvoeren. Derhalve dient er bij toekomstig beleid veel meer gezocht te 

worden naar voorstellen die wel enig enthousiasme kunnen opwekken bij hen die 

ze moeten uitvoeren, doordat ze bij voorbeeld 

-gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het werk in de curatieve 

sector, 

-recht doen aan de problemen waar diegenen die werken in de gezondheidszorg 

zich in de eerste plaats voor gesteld zien, met name onder invloed van de 

groeiende stroom bezuinigingen; 

-aansluiten bij ideeën en ontwikkelingen in de behandelende sector die een 

gunstig (bij)effect kunnen hebben op de omvang van het ziekteverzuim en de 

arbeidsongeschiktheid; 

-streven naar een redelijke mate van consensus. 
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Daarnaast dienen werkwijzen ontwikkeld te worden om voorstellen die aan deze 

en eventueel aanvullende criteria voldoen in een zo vroeg mogelijk stadium ter 

discussi e voor te leggen aan hen die ze moeten uitvoeren. 

Verondersteld mag worden dat voorstellen die zo tot stand komen meer dan tot 

nu toe in de praktijk uitvoerbaar blijken en werkelijk effect sorteren. In de 

Hoofdstukken 8 tot en met 11 wordt getracht dergelijke voorstellen of aanzet

ten daartoe binnen de gezondheidszorg op he t spoor te komen. Door het 

rendement daarvan te vergelijken met de voorlopige inventarisatie van 

wenselijke en mogelijke bijdragen kunnen dan conclusies en aanbevelingen 

worden geformuleerd (Hoofdstuk 12). 

4.3 Krachtenveld en kompas 

Ik weet pertinent zeker dat als er iets gebeurt 
in de WAO of de Ziektewet de maatschappelijke 
organen dat ons niet in dank zullen afnemen, 
maar toch zal het moeten. De sociale zekerheid 
behoort te worden aangepast aan de teruglopen
de economische ontwikkeling. Het is een rand
voorwaarde om te komen tot een rendabele 
ontwikkeling van het bedrijfsleven. 

16 J.Lamers 

Voor artsen is in de eerste plaats de kwaliteit 
van de zorg richtlijn voor hun medisch handelen 
en niet de economie. 

17 C. van den Dool, Ziekenfondsraad 

Wie op zoek wil gaan naar eventuele bijdragen vanuit de gezondheidszorg aan 

het helpen terugbrengen van het omvangrijke beroep op Ziektewet, AAW en 

WAO, doet er goed aan te beseffen een gebied t e betreden dat in toenemende 

mate een strijdterrein is geworden. Immers, het terugdringen van de uitgaven 

voor sociale zekerheid is, net als van die voor gezondheidszorg, de laatste jaren 

één van de grote kwesties in de vaderlandse politiek geworden. Het eerste 

motto van deze paragraaf, afkomstig van de ve rantwoordelijk dir ecteur

generaal op het ministerie van Sociale Zaken, geeft daar duidelijk blijk van. 

Het gaat daarbij om tientallen miljarden: In 1983 ontvingen de soc iale zeker

heidsfondsen aan premies 82,7 miljard gulden. 18 De hoogte en de verdeling van 

die premies is weer van invloed op de lonen. Er z ijn derhalve grote belangen in 

het geding, die flink uiteen kunnen lop en voor de betrokken organisaties -

werkgevers, werknemers, uitkeringsgerechtigden en bedrijfsverenigingen, als

mede de overheid. 

In de politiek won in de jaren zeventig, vooral bij het CDA en de VVD, de 
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opvatting terrein dat de economische crisis moes t worden bestrede n door te 

bezuinigen op de collectieve uitgaven, terwille van rendementsherstel van het 

bedrijfsle ven, waardoor ook de werkgelegenheid weer zou groeien. Dez e 

opvatting werd meer en meer in beleid omgezet: De 1 %-operatie (1975) van het 

kabinet Den Uyl, Bestek '81 (19 78) van het kabinet Van Agt-I en het 

Regeerakkoord (1982) van het kabinet Lubbers. 

Hoewel dit beleid ingrijpende gevolgen heeft, met name voor de gezondheids

zorg e n de sociale zekerheid, en ook sterk bepalend en bepe rk end is voor de 

mogelijkheden tot verbetering zoals we die in deze studie nastreven, zou het 

veel te ver voeren er dieper op in t e gaan. Daarom wordt hier volstaan met 

enkele opmerkingen, zij het van vrij fundamentel e aard. 

Oud-minister Veldkamp (1982 ), 19 de belangrijkste grondlegger van de huidige 

arbeidsongeschiktheidswetten, waarschuwt: '(Er) moet vooreerst vastgeste ld 

worden dat de sociale zekerheid de economische cr is is niet heeft veroorzaakt en 

- om het heel concreet te zeggen - me t ombuigende maatrege len in het vlak van 

de soc iale zekerheid de economische crisis ni e t kan worden opgelost. Het is 

goed zich r ekenschap t e geven van he t feit, dat de economische crisis evenzeer 

manifest is in landen met een zeer hoog niveau van sociale zekerheid, zoals 

Nederland, Denemarken en West-Duitsland, als in landen met een veel lager 

niveau van sociale zekerheid, zoals Groot-Brittanië maar vooral ook Ierland'. 

Nu een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden op een financieel bestaansmini

mum aangewezen raakt, klinken er steeds mee r waarschuwingen voor de schade 

die daardoor aan de gezondheid kan worden berokkend (Zie bij voorbeeld Van der 

Maas, 19 82) 20; De Jong, 19 83 21 Lapré, 19 84 22 ) 

In verb and met mogelijke kortingen op het ziekengeld schrijft Buijs in 19 82: 

'Ook uit medisch oogpunt z ijn daar forse vraagtekens bij t e s tellen: zullen 

bijvoorbeeld mensen die iets mankeren toch maar doorwerk en of te vroeg 

beginne n, met alle ri s ico's op grotere gezondheidsschade op lange re termijn die 

dan moeilijker te genezen is en daardoor juist meer kost. .. ? Een eeuwenoude 

medische les is dat je z iek t es niet bestrijdt door te proberen de symptomen te 

onderdrukken. Ziek teverz uim en arbeidsongeschiktheid zijn a ll een wezenlijk te 

bestrijden door de oorzaken aan t e pakken, me t name in de werksituatie'. 23 

In een zelfde ri c hting wijzen De Gier en Vrooland (19 81): 'Van een in hoofd zaak 

react ieve soc ia le politi ek zal het socia le overhe idsbe leid moeten uitgroeien tot 

een in de eerst e plaats preventieve sociale politiek di e een fundamente le 

bijdrage kan leveren aan de oplossing van de problematiek van werk looshe id, 

ziekte e n arbeidsongeschiktheid.' 24 

Dat meer wins t ook tot meer werk zou le iden werd in de loop der jaren zeventig 
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tijdens tal van acties in de gezondheidszorg bestreden. Er werd juist naar voren 

gebracht dat een dergelijk beleid (vooralsnog) ten koste zou gaan van 

werkgelegenheid binnen, maar ook buiten de eigen sector. 25 

Ter afslu iting van deze kanttekeningen volgt hier, vooruitlopend op het volgende 

hoofdstuk, nog een deel van een fundamenteel commentaar van Leenen 

(19 82), 26 naar aanleiding van een aanzienlijke verhoging van de eigen bijdrage 

in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziek tekosten (AWBZ) - onder 

andere van belang voor langdurig zieken: 'Het stelsel van gezondheidszorg in 

Nederland verkeert in grote problemen en er zullen ingrijpende maatregelen 

moeten worden genomen, zowel van organisatorische als van financiële aard. 

Maar (organisatorisch) de toegang tot hulpverlening dichtmetselen en (finan

cieel) het verzekeringsstelsel aantasten lijken mij niet de geëigende wegen om 

de problemen op te lossen. Maar ook al zou men een andere mening zijn 

toegedaan, dan nog dienen dergel ijke fundamentele wijzigingen als principiële 

beleidsveranderingen te worden bediscussieerd en a ls zodanig, ook in het 

parlement, aan de orde te worden gesteld. Het is niet juist fundamentele 

wijzigingen in het systeem van de gezondheidszorg zijdelings in te voeren.' 

Om in dit omvangrijk en ingewikkeld krachtenveld koers te houden is het zaak 

over een betrouwbaar kompas te beschikken. Sinds Hippocrates staat de 

gezondheidszorg in het algemeen en artsen in het bijzonder een dergelijk 

kompas ter beschikking, namelijk het adagium, dat het belang van de patiënt als 

richtsnoer dient te worden genomen. Hoewel dat belang niet altijd even 

eenduidig is, zoa ls ook in de komende hoofdstukken zal blijken, valt er toch een 

werkbaar uitgangspunt voor deze studie uit af te leiden: Van de gezondheidszorg 

mogen - ook in het kader van het terugdringen van het verontrustend grote 

beroep op Ziektewet en WAO/ AAW - alleen bijdragen gevraagd worden die 

medisch verantwoord zijn, gezondheid en welzijn behouden dan wel bevorderen, 

alsmede de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg niet aantasten. 

4.4 Same nvatting 

Veel aspecten van de curatieve sector die verzuim verlengen en arbeidsonge

schikthe id bevorderen blijken a l langer bekend te z ijn, zonder dat dit tot 

verbetering leidt, enkele pogingen daartoe ten spijt. Deze studie is vooral 

bedoeld om na te gaan hoe die impasse t e doorbreken is. Gekozen wordt voor 

een brede terreinverkenning, omdat het gaat om een hardnekkige en complexe 

problematiek, beïnvloed door vele factor en. Die zi jn echte r nog te weinig 

onderzocht en zeker niet voldoende systemat isch in hun onderlinge samenhang 
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in kaart gebracht. Bovendien speelt de problematiek op twee zeer omvangrijke 

terreinen, elk met een complex verleden, en een heden, dat gekenmerkt wordt 

door veel ontwikkelingen van binnenuit en buitenaf, de laatste jaren vooral 

onder invloed van bezuinigingen. 

De vraagstelling - 'Zijn er vanuit de curatieve gezondheidszorg, meer dan tot nu 

toe, bijdragen te leveren om het omvangrijke beroep op ziektewet en WAO 

terug te brengen? - maakt eerst een nadere oriëntatie nodig over de vraag waar 

bijdragen mogelijk (denkbaar, onderzoekbaar) zijn. Daartoe wordt een stroomdi

agram ontwikkeld (Hoofdstuk 5 en 6). Vervolgens komt in Hoofdstuk 7, dat 

handelt over verwijzen en iatrogene invalidering, de wenselijkheid van curatieve 

bijdragen opnieuw aan de orde. Voor het overige betreft deze studie het zoeken 

naar bijdragen waarvoor een zo groot draagvlak te verwerven valt dat ze te 

realiseren zijn. Hiertoe zal nogmaals een verkenning plaatsvinden, nu op zoek 

naar ideeën, bewegingen en ontwikkelingen in de curatieve gezondheidszorg die 

mede een gunstige invloed kunnen hebben op terugdringen van ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid, en waarover een redelijke mate van consensus te 

verwachten valt binnen die sector. Door daarbij aansluiting te zoeken, rekening 

houdend met de dagelijkse praktijkproblemen in de gezondheidszorg, kunnen er 

voorstellen geformuleerd worden die wellicht meer kans van slagen maken. 

Deze route leidt door een fors krachtenveld: Zowel de gezondheidszorg als de 

sociale zekerheid vallen onder de collectieve uitgaven, en de drastische 

verlaging daarvan vormt al jarenlang een strijdpunt in de politiek en tussen 

werkgever en werknemers. Om vanuit de gezondheidszorg daarin koers te 

houden wordt onder verwijzing naar de eed van Hippocrates gesteld dat in het 

kader van genoemde vraagstelling van de curatieve sector alleen bijdragen 

gevraagd mogen worden die geen risico's inhouden voor gezondheid en welzijn, 

maar deze juist bevorderen of behouden. 
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5 De curatieve gezondheidszorg nader bekeken 

5.1 Hede n en verleden 

Ieder mens heeft recht op een optimale gezondheids
zorg. Optimaal ten opzichte van wat wetenschappe
lijk, technisch en organisa torisch op een bepaald 
ogenblik en in bepaalde verhoudingen moge lijk is en 
fin a ncieel voor de gezondheidszorg beschikbaar kan 
worden ges t e ld. 

K.Suurhoff 

Aansluite nd bij de definitieproblemen zoals die eerde r in dez e s tudi e aan de 

orde waren naa r aanleiding van de begrippen ziek en gezond, gaan we hi e r ee rst 

in op enkele omschrijvingen van de te rm c urat ieve gezondheidszorg. 

Dokter e n Mi lik owsk i (19 73) 
1 

spreken over het bevorde re n van de mogelijkhe

de n tot ontplooiing van de mens, zowel wat betreft zijn li chamel ij ke als zijn 

psychische en maa tscha ppe lij ke pote nties. Bessems (19 83) 
2 

noemt de curatieve 

sec tor het gehee l van voorziening en gericht op be houd en he rste l van 

gezondheid e n het opvull e n van leemten te n gevolge va n gebrekkige gez ondheid. 

Kuiper (19 79 ) 3 t e n s lotte omschrijft deze als zorg, gericht op het tot s tils tand 

brengen van processen van s tructurele veranderingen die de kwetsbaarhe id 

verhogen met a ls ideaal het tot s t and brenge n van restitutio ad integrum. 

In 1983 waren e r in de c urat ieve gezondheidszorg 333. 600 perso ne n werkzaam; 

in 19 77 waren dat er 288. 602. (Fina ncieel Overzicht Gez ondhe idszo rg 19 84). 
4 

Daarmee behoort de gezondheidszorg tot de grotere bedrijfstakken in ons land, 

met ongeveer 6% van de beroepsbe volking. Traditioneel we rk e n er veel 

vrou wen , (ongeveer 75% in 1984), ma ar e r is een trend zichtbaar dat s teeds 

meer arbeidsp laa tsen doo r mannen bezet wo rden. (E ma nc ipa tieraad, 19 84) 5 

6 
Ee n indru k van de onderve rdeling van de artsen geeft Doeleman (1979) : Het 

aanta l praktizerende artsen bedroeg in 19 75 in het totaal 20.100, van wie 4.800 

(24%) werkzaam waren als huisa rts , 6. 600 (33%) a ls spec ialis t en 1.100 (5%) als 

sociaal-ge neesk undige. De grote groep 'overige ar t sen' bedroeg 7.600 pe rso nen 

(38%), onder wie a ll e ar t se n in op le iding tot hui sa rts , specialist of soc iaa l

geneeskundige, de vele a rtse n di e soc iaal-geneeskundige funk t ies vervullen 

zonder als z odanig ingeschreven te z ijn en de mil ita ir e artsen. 

Va n 19 77 tot 19 83 nam he t aantal huisart sen toe va n 5188 tot 5634, he t aantal 

spec ialiste n van 5549 tot 6812 (FOG, 1984). 7 

Nog e nk e le getallen: In 19 82 waren er 169 algeme ne zieke nhuizen, 48 

categora le , 8 academische e n 82 psychiatrische z iekenhu izen. Gezamenlij k 
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beschikten zij over ongeveer 96.700 bedden (VNZ, 1984) 
8
• Per jaar vinden er 47 

miljoen bezoeken aan de huisarts plaats en 20 miljoen aan de speciali st. 9 

De curatieve gezondheidszorg biedt een kaleidoscopische aanblik, met éénper

soonsondernemingen (solo-huisartsen, fysiotherapeuten) naast enorme bedrijven 

als academische ziekenhuizen, waarbij duizenden mensen betrokken zijn. Ter 

gelegenheid van de officiële opening in 1984 van het Academisch Medisch 

Centrum in Amsterdam maakte de voorzitter van de directie Ten Brink de 

volgende becijfering: per dag heeft men er te maken met 900 klinische en 1000 

poliklinische patiënten; 1500 studenten en 5000 mensen, werkzaam in het 

ziekenhuis en de faculteit. Daarnaast komen er dagelijks nog vele honderden 

bezoekers. 10 

Tussen bovengenoemde uitersten bestaat een bonte reeks voorzieningen, van 

gezondheidscentra tot psychiatrische inrichtingen, van basiseenheden bij de 

wijkverpleging tot neurochirurg ische kli nieken, van kraamklinieken tot hoogge

specialiseerde kankerinstituten. 

Gebru ikelijk is het ondersche id tussen de eerste lijn: huisartsen, wijkverpleging, 

algemeen maatschappelijk werk, fysiotherapie, gezinszorg, tandartsen, apothe

kers en vroedvrouwen (ook wel extramurale of thuisgezondheidszorg genoemd) 

en de t weede lijn: (z iekenhuizen inclusief poliklinieken; verpleeg- en ver

zorgingstehu iz en (intramurale zorg). Daarnaast is nog het onderscheid van 

belang tu ssen we l of niet ambulant (Zie Figuur 12). 

Figuur 12 

ambulant 
~~~~~~~~A~~~~~~~~ 

/ poliklinisch \ klin isch 

-
extramuraa l intram uraa l 

Bron: Roscam Abbing (red. ) Bouw en werking van de gezondheidszorg in 

Nederland, Utrecht, 19 79, p. 128 

De curatieve gezondheidszorg kent een eeuwe nlange en vaak gecompli ceerde 

geschiedenis. Het particulier initiatief heeft daarbi j de belangrijkste rol 

gespeeld, en de ov erheid stelde zi ch in het a lgemeen terughoudend op. Ee n 

uitz ondering dient gemaakt te worden voor de wetten van Thorbecke uit 1865, 

waarmee de 'eenheid van stand' gevestigd werd: Voortaan was de uitoefening 

van de geneeskunst voorbehouden aan een nieuw type (univ ersitair op te leiden) 
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geneeskundige, en werd zij niet langer aan stads- en scheepschirurgijns , 

plattelandsheelmeeste rs , vroedmeesters, officieren van gezondheid en andere 

ambachtelijk opgeleide geneeskundigen toevertrouwd. (Doeleman, 1979) 11 

Wel ontplooide de overheid activiteiten op gemeentelijk niveau, zoals het 

stichten - al in vorige eeuwen - van ziekenhuizen (vroeger vaak gasthuizen 

genoemd). In de twintigste eeuw zijn daar allerlei taken bijgekomen, bij 

voorbeeld via de GG en GD's, die th ans tot de basisgezondheidszorg gerekend 
12 worden. Dat gebeurde in hoofdzaak daar waar het particulier initiatief het 

li e t afwete n, of ter ondersteuning daarvan. 

P as na de Tweede Wereldoorlog nam de bemoeienis van de centr ale overheid 

toe. Juffermans (1977) beschrijft hoe tussen 1945 en 1960 vooral de intramurale 

ontwikkelingen st erke beperkingen werden opgelegd, in verband met de 
13 

economische wederopbouw. Daarna werd de gezondheidszorg veel meer 

overgelaten aan het vrije spel der maa tschappelijke krachten, met als gevolg 

een sterk uitdijende zorgverlening met t a l van aspecten die als wildgroei te 

k k 
. .. 14 

ara teriseren ZIJn. 

Gedurende de twintigst e eeuw heeft de overheid wel een rol gespeeld bij de 

opbouw van de sociale wetgeving. Relevant in verband met deze stud ie z ijn de 

Ongevallenwet, de eerste Invalid iteitswe t, de Ziek tewet, en na 1945 de lnterim

invaliditeitswetten, de Ziekenfondswe t - op bas is van het Ziekenfondsenbesluit 

uit 1941 16 - de AWBZ, de WAO e n tenslotte de AAW. (Zie bij voorbeeld 

Merte ns, 1980 16 en de Figuren 1 en 2 17). 

Het complexe heden van de curatieve gezondheidszorg in het algemeen en haar 

relatie met z iek teverzuim en arbeidsongeschiktheid in het bijzonder is niet te 

begrijpen zonder enige kennis van de scheiding van behandeling en controle. Na 

wat daar eerder a l over gezegd is 18 volstaan we hier met de vermelding dat 

honderden huisartsen al jaar en dag ook Ziektewet-controles doen, a lleen nooit 

voor hun eigen patiënten. Zo overschreed het aantal huisartsen dat part-time 

voor bedrij fsverenigingen werkzaam was in 1974 de duizend. 19 Ongeveer de 

helft van de bedrijfsartsen houdt zich eveneens met Ziektewet-controles bezig, 

vaak wél voo r e igen patiënten, dat wil zeggen de werkneme rs van het bedrijf 

waar z ij in dienst z ijn. 
20 

In de loop der jaren is er een ste lse l opgebouwd van voorzieningen, die zowel 

overlappingen als witte plekken vertonen, en lang niet altijd efficiënt 

samenwerken. Te zamen vormen ze het ingewikke lde en omvangrijke bouwwerk 

van de curatieve gezondheidszorg, dat nooit a ls een samenhangend geheel is 

geconcipieerd. 
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Het zou ettelijke bladzijden vergen om dit stelsel te beschrijven, wat bovendien 

maar gedeeltelijk terzake zou zijn. In de volgende hoofdstukken zullen daarom 

op functionele wijze alleen die delen aan de orde komen die voor deze studie 

van belang lijken. 

5. 2 Recente ontwikkelingen 

Summier zal nu nog worden ingegaan op enkele recente ontwikkelingen die grote 

gevolgen (kunnen) hebben voor het reilen en zeilen van en in de curatieve 

gezondheidszorg. Ze zijn vooral het gevolg van de toenemende overheidsbe

moeienis, in verband met de bovenaangeduide lappendeken-structuur en de 

st ijgende uitgaven. 

Om een indruk te geven van de kostenontwikkeling van de afgelopen decennia 

(zonde r inflati e-correctie): In 19 53 - het eerste jaar dat er onderzoek naar 

gedaan werd - bedroegen de kosten voor de gezondheidsz org 753,9 miljoen 

gulden, in 1963 2176 en in 1970 ongeveer 6970 miljoen: Dat stond gelijk aan 3,1 

respectievelijk 4,2 en 6,0% van het nationaal inkomen (Structuurnota, 1974). 21 

In 1976 waren de kosten opgelopen tot 19.228 miljoen, in 1979 tot 25.443 

miljoen en in 1981 tot 29.605. Voor 1983 beliepen de kosten 32. 556 miljoen 

gulden. (FOG, 1984) 22 

Een dergelijke ontwikkeling beperkt zich overigens niet tot Nederland. Ook 

e lde rs in de geïndustrialiseerde wereld heeft men ermee te maken. Zo liepen in 

de Verenigde Staten de kosten van de gezondheidszorg in de jaren tachtig op tot 

boven de tien procent van het nationaal inkomen (van Es, 19 84) 23• 

Lapré (19 79) merkt in dit verband op, dat de stijgingspercentages al enige tijd 

teruglopen, van het hoogtepunt in 1975 (18,3%) naar 10,7% in 1978. 24 Ook de 

Ziekenfondsraad spreekt in haar jaarverslag over 19 82 van een kentering: 

Bedroegen de kostenstijgingen van 1978 tot en met 1982 gemiddeld 8,3 %, voor 

19 83 werd een percentage van 4 ,6 verwacht, als gevolg van lagere loon- en 

prijsstijgingen. 25 De gegevens uit het Financiee l Overzicht Gezondheidszorg 

l""k d k . b . 26 
lJ en eze entermg t e evest1gen. 

Aan de hand van het jaar 19 82 wi ll en we vervolgens bekijken welke instanties 

die bedragen financieren. De kosten voor de gezondheidszorg bedroegen toen 

31.669 miljoen gulden, waarvan het overgrote dee l - 97% - naar de curatieve 

sector gaat. (Voor een indruk van de onderverdeling : Zie Tabel 14). 

Financieringsbronnen z ijn allereerst de ziektekostenverzekeraars, die hun geld 

in hoofdzaak ontvangen uit premies, te betalen door verzekerden en werkgevers. 
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Voorts is er een (fluctuerende) rijksbijdrage. Ruwweg 70% van de bevolking is 

(nog) 27 bij een ziekenfonds ve rzekerd, het overige deel bij particuliere 

ziektekostenverzekeraars. Zij namen in 19 82 14,1 miljard, respectievelijk 7 ,4 

miljard van het totale bedrag voor hun rekening. Daarnaast kwam in 1982 8,7 

miljard voor rekening van de AWBZ, die betaald wordt uit werkgeverspremies. 

Het beheer van de Ziekenfonds- en AWBZ-gelden berust bij de Ziekenfondsraad. 

Tabel 14 Kosten van de gezondheidszorg in 1982 

COLLECTIEVE PREVENTIEVE GEZONDHE IDSZORG 

gez ondhe idsbescherm ing 
basisgezondheidszorg 
bedrijfsgezondheidszorg 

GENEESMIDDELEN EN KUNST - EN HULPM IDDELEN 

genees- en verbandmidde len1 

kunst - en hulpm idde len 

EXTRAMURALE GELONDHE IDSZDRG 

huisartsenhulp, inc l. verloskundigenhu lp 
kraamzorg 
kruiswerk 
tandheelkundige zorg 
uitwendige geneeswijzen 
ambulante geestelijke gezondheidszorg 

SPEC IALIST ISCHE HULP 

INTRAMURALE GELONDHE IDSZORG 

algemene en ca tegoriale ziekenhuizen 
academische ziekenhuizen 
psychiatrische ziekenhuizen 
verpleeghuizen 
inrichtingen voor zwak z innigen 
dagverblij ven voo r gehandicapten 
gez insvervangende tehu izen voor gehandicapten 
over ige inste l lingen 

In m iljoenen 
guldens 

139 
338 
302 

2 . 627 
433 

l . 392 
249 
616 

1.600 
769 
469 

8 . 817 
1. 908 
l . 92 4 
3 . 240 
l. 952 

305 
353 
342 

BELE ID , ADMINISTRATIE, BEHEEt{, AMBULANCED IENSTEN 

EN OVER IGE GEZONDHE IDSZORG 

be le id, adm inist rat ie en beheer 
amb ul anced iensten 
over ige gezondheidszorg 

TOTALE KOSTEN 

1 Inc lusie f de kosten van zelfmedicat ie 

Bron: VNZ, Gezondheidszorg in cijfers, Zeist, 1984, p.16 

1 . 379 
204 
385 

Pe r inwoner 

779 54 , 40 

9 , 71 
23 , 60 
21,09 

3 . 060 213' 66 

183 , 43 
30 , 23 

5.095 355 ' 77 

97 ,20 
17 , 39 
43 , 0l 

111 , 72 
53 , 70 
32 '7 5 

1. 926 134 , 48 

18 . 84] 1. 315,57 

615 , 64 
133,23 
134,34 
226,23 
136 ' 30 

21 , 30 
24 , 65 
23 , 88 

1. 968 137 , 41 

96 . 29 
14 , 24 
26,88 

31. 669 2 . 211,29 

De overheid - rijk, provincie en gemeente - nam in 1983 1,7 miljard voor haar 

rekening (4,5 % van de totale kosten). Verder dragen nog t al van andere , 

voo rn amelijk parti c uli e re inst a nti es bij, zoals het Rode Kruis, het l<oningin 

Wilh elmina Fonds en de Bio Vacantieoorden, naas t incidente le initi a ti e ven als 
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collectes voor Open het Dorp en jeugdkankerbestrijding. In 1982 was dat bij 

elkaar goed voor 59 miljoen gulden, in het jaar daarvoor nog voor 201, en in 

1980 voor 205 miljoen gulden. 28 

Kortom, er bestaat naast een kaleidoscopisch voorzieningenstelsel een zeer 

verbrokkelde financieringsstructuur. Dit heeft er, met name onder invloed van 

de oplopende kosten, toe geleid dat vooral de rijksoverheid voorstellen 

ontwikkelde voor herstructurering en voor vereenvoudiging c.q. beheersing van 

de geldstromen. 

Een eerste poging om het totale veld te overzien en enigzins geordend te 

presenteren was de Volksgezondheidsnota uit 19 66 van de toenmalige minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid 29• Aanzienlijk meer invloed zou uitgaan 

van de Structuurnota gezondheidszorg, na voorbereidend werk van de Commissie 

Festen (1973) uitgebracht in 1974 door staatssecretaris Hendriks van Volks

gezondheid en Milieuhygiëne 30• Belangrijke beleidsvoornemens daarin waren 

regionalisering, democratisering, decentralisatie en echelonnering 31: een on

derscheid van de gezondheidszorg in eerste en tweede echelon, ongeveer 

vergelijkbaar met eerste en tweede lijn, en met de huisarts als enige 

toegangspoort tot de curatieve sector. Voorstellen werden ontwikkeld voor 

budgettering en betere informatie-verwerving ten behoeve van het beleid, 

herstructurering van het kruiswerk en de ambulante geestelijke gezondheids

zorg 32. Pas daarna, bijna aan het einde van de nota 33 werd - zonder nadere 

onderbouwing - het meest omstreden punt ontvouwd, namelijk het voornemen 

het aantal ziekenhuisbedden terug te brengen tot vier per duizend inwoners. 

De nota beperkte zich overigens tot de curatieve gezondheidszorg; de bedrijfs

en verzekeringsgeneeskunde bleven onbesproken. 

De grote lijnen van deze voornemens zijn in de loop der jaren verder uitgewerkt, 

met name in de Wetsvoorstellen Voorzieningen en Tarieven Gezondheidszorg 

(WVG, 34 respectievelijk WTG 35), en voorzien van soms aanzienlijke wijziging

en (Veder-Smit, 19 81) 36 aanvaard door het parlement. 

De doelstelling van de WVG is: het bevorderen van samenhang in en beheersing 

van gezondheidszorgvoorzieningen door toename van de invloed van de overheid, 

democratisering en decentralisatie van de gezondheidszorg en harmonisatie met 

de wetgeving op het terrein van het specifiek welzijn, ten behoeve van een 

geïntegreerd welzijnsbeleid. 37 Deze wet bevat onder meer tal van bepalingen 

voor de omvang en personele bezetting van gezondheidszorgvoorzieningen, een 

erkenningen- en vergunningenstelsel, regels voor vestigingsbeleid, normen voor 

aantallen hulpverleners per bevolkingseenheid, en taakverdelingen tussen 
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landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden. 38 

In 19 83 diende de staatssecretaris een voorstel in om het deel van de WVG dat 

op de eerstelijnsgezondheidszorg van toepassing is, samen te voegen met die 

delen van de Kaderwet Specifiek Welzijn, die op de maatschappelijke dienstver

lening betrekking hebben, zoals gezinszorg en maatschappelijk werk. Aldus 

ontstond het Wetsvoorstel Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverle

ning (WGM 39 , uit te voeren door de gemeenten. Met die samenvoeging wordt 

overigens in principe ook tegemoet gekomen aan een lang levende wens uit het 

veld, waar men zich nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd voelde, bij 

voorbeeld bij de toepassing van de Stimuleringsregeling Wijkgezondheidscen

tra. 40 

Nog tal van andere ingrijpende wetten en maatregelen zijn in voorbereiding of 

uitvoering, zoals de Wet Ziekenhuisvoorzieningen, die sluiting van (delen van) 

z iekenhuizen mogelijk maakt; de Wet BIG - Beroepsuitoefening Individuele 

Gezondheidszorg - en de Wet BOPZ: bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen (Van der Mijn, 19 79) 41. Tevens was er de afgelopen jaren sprake 

van het instellen van bouwplafonds en budgetten voor ziekenhuizen, (het 

doorzetten van) de beddenreductie, ingrepen in de inkomens van specialisten en 

artsen in loondienst, t al van (plannen voor) bijbetalingen voor voorzieningen en 

tot beperking van het aantal studenten (Commissie Vorst,19 82). 42 

Voorts zijn er adviesaanvragen met betrekking tot de grenzen van de zorg 

(1984) 43 en over een stelselwijziging, (1983) 44 waarbij het ziekenfondssysteem 

vervangen (en deels geprivatiseerd) zou moeten worden door een combinatie van 

een voor iedereen geldende met een verplichte en een vrijwillige verzekering, 

inclusief eigen risico's. Dat heeft inmiddels al geleid tot kabinetsvoorstellen 

zowel de vrijwillige als de bejaardenverzekering op te heffen en de eerste deels 

naar de particuliere ziektekostenverzekeraars over te hevelen 45 

Tevens dient de al eerder aangehaalde adviesaanvraag 46 inzake sociaal

medische begeleid ing bij z iekte en arbeidsongeschiktheid (19 83), genoemd te 

worden die tot ingrijpende wijzigingen zou kunnen leiden van het takenpakket 

van de betrokken artsen. 

De toekomst van een aantal (wette lijke) maatregelen hangt overigens af van de 

adviezen omtrent deregulering van de Commissie Gee lhoed (1983) 47. 

Veel van de hierboven genoemde maatregelen zijn uitvloeisel van de steeds 

drastischer bezuinig ingen die de gezondheidszorg treffen sinds de 1 %-operatie 

halverwege de jaren zeventig. In 19 78 maakte het kabinet van Agt-! Bestek '81 

bekend: Er werd tien miljard gekort tot en met 1981, waarvan twee miljard ten 
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laste van de gezondheidszorg kwam. 48 Het aantreden, eind 19 82, van het 

kabinet-Lubbers betekende niet alleen de opheffing van het ministerie Milieuhy

giëne (Volksgezondheid werd gevoegd bij het ministerie van CRM), 
49 

maar ook 

een forse toename van de bezuinigingsvoornemens voor de jaren 19 83 tot 19 86, 

aanvankelijk met drie à vier miljard gulden. 50 Van de kant van het betreffende 

departement werden de gevolgen voor de werkgelegenheid in de gezondheids

zorg geschat op een verlies van zeker 50. 000 banen, naast een verlies van 
51 ongeveer dertigduizend banen in de gezinsverzorging. 

Ten gevolge van verdere aanscherpingen werden de eerdergenoemde bedragen 

nog aanzienlijk verhoogd: In het streven naar een nulgroei van de totale kosten 

voor de volksgezondheid in 1986 zou er van 1984 tot en met dat jaar zelfs zeven 

miljard opgebracht moeten worden (FOG, 1984) 
52

. Dergelijke ontwikkelingen 

leidden weer tot drastische plannen om hele onderdelen uit het ziekenfondspak

ket te schrappen, zoals fysiotherapie, alle geneesmiddelen en de tandheelkunde, 

alsmede de eerste twee ligdagen in het ziekenhuis (Dees/Lansink, 1983) 53• 

Bovengeschetste gang van zaken heeft enerzijds tot teleurstelling, scepsis en 

apathie geleid, anderzijds tot groeiend en steeds breder protest, aanvankelijk 

vooral van actiegroepen, later in toenemende mate ook van officiële instanties. 

Zo wijst oud-secretaris-generaal van Volksgezondheid Siderius (19 83) 
54 

erop 

dat de academische ziekenhuizen in een dubbele tang geraken via de 

bezuinigingen op Onderwijs en Volksgezondheid. Bovendien noemt hij, evenals de 

Nationale Ziekenhuis Raad (1983) de toenemende vergrijzing, die het beroep op 

de gezondheidszorg juist doet toenemen. De NZR 55 berekende de extra kosten 

daarvan tussen 1983 en 1986 op 880 miljoen gulden. Ook uit de NZR haar 

bezorgdheid over het feit dat het al onmogelijk lijkt om binnen de toegestane 

bouwkosten zelfs maar garant te staan voor de kwaliteit van de bestaande 

ziekenhuizen 56• 

Opmerkelijk is de steeds gereserveerder houding van de adviesorganen ten 

aanzien van het beleid. Zo kregen kabinetsplannen om voor 1984 tal van eigen 

bijdragen in te voeren een negatief advies van zowel de SER, de Zieken

fondsraad als de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 57. De voorzitter van 

het laatstgenoemde orgaan, oud-staatssecretaris Hendriks liet weten dat 

dergelijke korte-termijn-bezuinigingen de kosten niet verminderen, maar deze 

afwentelen op de patiënten. Daardoor dreigt de gezondheidszorg onbestuurbaar 

te worden, wordt beheersing van kosten bemoeilijkt en komen toegankelijkheid 

en de kwaliteit van de zorg in gevaar 58. In een hoofdredactioneel commentaar 

in Medisch Contact naar aanleiding van de mee rjarenplannen 1984 van het 
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kabinet wijst Van Es op het grote gevaar dat de regering voor haar 

bezuinigingsoverwegingen de eigen verantwoordelijkheid van het individu voor 

zijn gezondheid als alibi hanteert 59. In een redactioneel commentaar in het 

Tijdschrift voor Sociale gezondheidszorg ging Van der Maas (1983) 
60 

hem voor. 

Hij hekelt het prediken van de boodschap dat mensen zelf weer moeten kiezen 

inplaats van afhankelijk te zijn van hulp, t e rwijl hen eigenlijk geen keuzemoge

lijkheid gelaten wordt door het afbreken van voorzieningen. Als dat hand in 

hand gaat met verplichte zelfontplooiing en zelfhulp, dan zullen armen, zieken 

en hulpbehoevenden hier de dupe van worden, meent Van der Maas. 

Ook de ingrijpende wijzigingsplannen van het ziektekostenstelsel (19 83) vonden 

weinig gehoor in de adviesorganen. Zowel de Nationale Raad voor de 

Volksgezondheid (19 84) 61 als de Ziekenfondsraad (19 84) 
62 

stelden in plaats 

daarvan, dat er een volksverzekering dient te komen. 

Niet alleen bij de gevolgen van maar ook bij de aanleiding voor een derg e lijke 

aanpak vallen vraagtekens te zetten. De Lange (19 83) 63 stelt dat het niet 

duidelijk is of de gez ondheidszorg te duur is voor de economische draagkracht 

van het Nede rlandse volk, omdat een daarvoor noodzakelijke, weloverwogen 

priorite itsste lling binnen het gehele nationale uitgavenpatroon ontbreekt. 

De econoom Lapré (1979) 64 wijst erop dat tweederde van de kosten van de 

gezondheidszorg ten Jaste van het personeel komt en daar kan de sector zelf 

nauwelijks invloed op uitoefenen; bovendien valt de produktiviteit veel minder 

op te voeren dan in het bedrijfsleven. Deze twee factoren vormen op zich al een 

belangrijke verklaring voor de re latieve toename van de kosten voor gezond

heidszorg ten opzichte van het Nationaa l Inkome n. 

Eerder was daar ondermeer al op gewezen door Huysmans e.a. (19 73) 65. 

Nog een ander aspect dat niet onvermeld mag blijven is de discrepantie tussen 

bovengeschetst beleid en de ideeën over de gezondheidszorg, zoals die blijkens 

e nquêtes le ven onder de bevolking. Een goede gezondheid blijkt veruit he t 

belangrijkste gevonden te worden in het leven, en bezuinigen op de gezondheids

zorg wordt als zee r onwenselijk beschouwd. Wanneer het al moet, dan worden de 

kernpunten van het overheidsbeleid - beddenreductie, vestigingsbeleid, budget-

t . 1· "k d 66 e ring - nauwe IJ s genoem • 

Dan volgt nu nog een citaat van oud-staatssecretaris Hendriks, die het 

hi e rboven geschetste beleid in gang heeft helpen zetten, maar de uitvoering 

ervan tien jaar la ter fe l bekritisee rde naar aanleiding van onder andere de eigen 

bijdrage van twee gulden vijftig en de plannen de anti-conceptiepil uit het 

ziekenfondspakket te halen: 'Zu lk e gebeurtenissen moeten we niet meer 
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meemaken: de bevolking begrijpt het niet, het veld wacht gespannen af wat er 

nu weer gaat gebeuren en een algemeen gevoel van bedreiging is het resultaat. 

( ••. ) Na wat we nu over ons heen hebben zien komen is de rek eruit. Het is een 

volstrekte illusie dat men zo door kan gaan met gelden aan de gezondheidszorg 

te onttrekken. Dit zou tot amputa ties leiden.' 67 

Vooruitlopend op volgende hoofdstukken dient hier vermeld te worden dat, mede 

onder invloed van dit ingrijpende overheidsbeleid, maar vaak ook al geruime tijd 

daarvóór, in de gezondheidszorg zelf tal van gedachtenontwikkelingen op gang 

gekomen zijn omtrent mogelijke verbeteringen van de bereikbaarheid, efficien

cy en kwaliteit van de voorzieningen, zowel inhoudelijk als wat be treft 

randvoorwaarden. Dat betreft bij voorbeeld de noodzaak van versterking van de 

eerstelijnsgezondheidszorg: door praktijkverkleining voor huisartsen en be tere 

onderlinge samenwerking in de eerste lijn, tussen eerste en tweede lijn, als ook 

met anderen; door onderlinge kwaliteitstoetsing, efficiëntere werkwijzen en 

meer aandacht voor preventie, ook wat betreft leef-, woon- en werkomstandig

heden. Vaak leidde dat ook tot concreet optreden in de vorm van acties, studie

conferenties, manifestaties en petities. (Zie onder meer Buijs, 1977) 68 

In dit kader dient ook nog de discuss ie genoemd te worden die in de tweede helft 

van de jaren zeventig oplaaide, zowel binnen de gezondheidszorg als daarbu iten, 

over negatieve invloeden van hulpverlening in de zin van onderdrukkend, 

afhankelijk-makend, medicaliserend, hospitaliserend en fixerend op lichamelijke 

klachten. Deze di scuss ies, die aanvankelijk vooral in het welzijnswerk en de 

geestelijke gezondheidszorg, later ook bij het maatschappelijk werk gevoerd 

werden, hebben zich ook uitgebreid tot de gezondheidszorg (Z ie onder andere 

Illich, 19 74; Navarro, 19 76; Achterhuis, 19 80; De Swaan, 1982; Klinkert, 1982). 

Ten slotte mag het nieuwe fenomeen van grote werkloosheid onder artsen niet 

onvermeld blijven. Dat vormt een snel groeiend probleem met t al van negatieve 

aspecten, persoonlijk en maatschappelijk. In zijn afscheidscollege sprak Polak 

(19 84) 69 zelfs van een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid, als werkloze 

artsen hun diensten buiten de gangbare kanalen om gaan aanbieden. 

Hun aantal bedroeg in 19 83 ongeveer vijftienhonderd à tweeduizend, en wordt 

voor 19 86 op vierduizend geschat, waarmee alleen al wat betreft de opleiding 

een bedrag van drie miljard gulden aan gemeenschapsgeld is gemoeid. 
70 

Dit 

heeft reeds tot allerlei initiatieven geleid, zowel van de kant van de reguliere 

artsenorganisaties (L HV, 71 LAD, 72 LSV, 73) als eerder al van de Initiatie f

groepen Praktijkverkleining 74 en Praktijkzoekende Huisartsen 75, de Lande lijke 

Actiegroep voor medische Deeltijd-Opleiding en -Arbeid (LAMDOA, 19 81) 
76

• 
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In dit kader dient ook nog gewezen te worden op het opnieuw overwegen van een 

beperking van het aantal toe te laten medische studenten, nadat eerdere 

pogingen om een numerus fixus in te voeren, bij voorbeeld van minister 

Diepenhorst in de jaren zestig, afgewezen waren. 77 

Hiermee wordt het algemene overzicht besloten van een aantal ontwikkelingen 

en problemen waarmee rekening gehouden dient te worden bij bestudering van 

de gezondheidszorg. 

Eén conclusie lij kt alvast te trekken: Het mag waarschijnlijk worden geacht dat 

de toenemende bezuinigingen de curatieve sector en hen die e rin werken 

dermate bezighouden - naast hun behandelende activiteiten - dat het nog 

moeilijker wordt om aandacht te wekken voor de problematiek die in deze 

studie centraal staat. Dat valt te meer te betreuren omdat, zoals al eerder 

geconstateerd werd, juist het ontbreken van die belangstelling één van de 

belangrijkste knelpunten vormde in de relatie tussen de curatieve sector en 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

Nochtans willen we deze relatie aan een nadere verkenning onderwerpen, op 

zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Daartoe dient nu - na bovenstaande 

korte, algemene schets van de curatieve gezondheidszorg - die speci fiek e 

relatie nader te worden uitgewerkt. 

5.3 Stroomdiagram 

Als alle dokters specia listen zijn, zal de patiënt 
zelf zijn weg moeten kiezen in een torenhoog 
ziekenhuis, met liften en gangen als bloedvaten, 
in de vorm van een menselijk lichaam. Pedicures 
op de parterre, kappers op het dakterras. 

Battus 

Het in kaart brengen van de bemoeienis van de curatieve gezondheidszorg met 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zou vergemakkelijkt kunnen worden als 

er een daarop toegesneden model voorhanden was, waaruit op functionele wijze 

die bemoeienis af te leiden valt en dat bovendien raakvlakken aangeeft van deze 

sector met andere takken van de gezondheidszorg en overige hulpverleningsvor

men. Dat zou een overzichtelijk en begrijpelijk model moeten zijn, ook voor 

(relatieve) buitenstaanders, en liefst geen droge opsomm ing van de vele 

curatieve voorzieningen; en niet in de laatste plaats zou het een model dienen 

te z ijn waarin aangrijpingspunten aan te wijzen zijn voor veranderingen c.q. 

verbeteringen. 

Een dergelijk model is echter niet voorhanden. In het hiernavolgende zal daarom 
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getracht worden hiertoe te geraken. 

De al eerder beschreven knelpunten rond de bemoeienis van de gezondheidszorg 

met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid houden er deels verband mee dat 

iemand die langerdurend verzuimt, te maken krijgt met veel verschillende 

personen en instanties: uit de curatieve, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige 

sector en andere hulpverlenende instellingen, van de kant van de bedrijfsver

eniging, de ziektekostenverzekeraars, en het bedrijf. Elk van hen heeft slechts 

zicht op een gedeelte van het proces dat de uitkeringsgerechtigde doormaakt, 

hetgeen als één van de belangrijkste oorzaken valt te beschouwen van allerlei 

. . t" .. d" t" bi 78 communicatie- , competen 1e -en coor ma 1epro emen. 

Eigenlijk is de (tijdelijk) arbeidsongeschikte de enige die - in principe - een 

overzicht kan hebben van wie zich allemaal met hem bezighouden. 

Het bovenstaande pleit ervoor om in een te ontwikkelen model de procesmatige 

kant van het in-de-Ziektewet-geraken centraal te stellen. Daarom is gekozen 

voor een stroomdiagram, dat schematisch weergeeft wat er met iemand na 

ziekmelding zo al kan gebeuren in de curatieve sector. Het diagram laat de 

belangrijkste voorzieningen op functionele wijze de revue passeren. Bovendien 

leent het zich er voor om zonodig per deel verder verfijnd te worden. 

Als het belangrijkste doel van het diagram zouden we willen formuleren: het 

helpen opsporen van aanknopingspunten waar medisch verantwoorde beïnvloe

ding mogelijk lijkt, of waar nader onderzoek of aanbevelingen te doen zijn 

teneinde ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen, respectievelijk 

terug te dringen, naar omvang en/of duur. 

Dan zal nu in een aantal stappen de opbouw van een dergelijk stroomdiagram 

worden weergegeven. 

Voor iemand die zich ziek meldt bij het bedrijf en die onder behandeling komt 

van de curatieve gezondheidszorg doen zich schematisch na korte of langere tijd 

een aantal mogelijkheden voor: 

1. De betrokkene herstelt binnen het Ziektewetjaar volledig en keert terug op 

de oorspronkelijke plaats in het arbeidsproces. 

2. De betrokkene herstelt slechts zodanig dat hij (vooralsnog) maar over een 

gedeelte van zijn arbeidsvermogen kan beschikken. In de regel blijft hij dan 

volledig in de Ziektewet, om pas na eventuele toetreding tot de WAO/ AAW in 

aanmerking te komen voor 'in billijkheid op te dragen arbeid', via bemiddeling en 

eventuele omscholing van de kant van de GMD. 79 Deze procedure kan 

vervroegd worden als al eerder duidelijk wordt dat het oorspronkelijke werk niet 
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meer gedaan zal kunnen worden, en de bedrijfsvereniging de verzekerde via een 

spontane melding overdraagt aan de GMD, zodat het nog tijdens het Ziektewet

jaar tot een aangepaste werkhervatting kan komen. 80 Dat laatste valt ook te 

regelen - voor de gehele of gedeeltelijke werktijd - met behulp van artikel 30 

van de Ziektewe t, 81 indien de verzekeringsarts dat in het belang van de 

verzekerde acht en de werkgever meewerkt . 

In de praktijk wordt er van beide hierboven geschetste mogelijkheden maar zeer 

weinig gebruik gemaakt, vooral als gevolg van een tekort aan aangepast werk. 

3. De betrokkene herstelt binnen een jaar niet, en wordt voor honderd procent 

arbeidsongeschikt verklaard in de zin van de WAO/ AAW. Eventueel kan het 

later nog tot reïntegratie komen, mocht er alsnog van gedeeltelijk herstel 

sprake zijn. 

Figuur 13 Eenvoudige weergave stroomdiagram 
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c 
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co 

::f_ .... 
(J) 
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Op grond van de zojuist aangegeven mogelijkheden is het stroomdiagram in de 

meest eenvoudige vorm in Figuur 13 weer te geven. De horizontale as geeft min 

of meer het verloop in de tijd aan, met als belangrijk moment de overgang van 

het Ziektewetjaar naar de WAO/ AAW. De vertikale as geeft aan of men wel of 

niet aan het werk is. 

Dit diagram valt verder uit te werken, zowel wat betreft de curatieve gezond

heidszorg en de verwijsmogelijkheden aldaar, als de raakvlakken en re laties 

binnen en buiten de gezondheidszorg. Ook kan het verschijnsel ziek doorwerken 
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er een plaats in vinden. 

De entree tot de curatieve gezondheidszorg is in het algemeen nog zeer 

overzichtelijk. De eerste hulpverlener tot wie men zich wendt is in de regel de 

huisarts. Nog niet zo lang geleden was het een eis van de meeste bedrijfsvereni

gingen dat men zich zo spoedig mogelijk bij de huisarts meldde. Het GAK heeft 

dat later door een minder stricte formulering vervangen. 82 

Daarnaast kan men in de curatieve gezondheidszorg terechtkomen door 

spoedopnames via eerste-hulpposten van ziekenhuizen. Ten slotte zijn wijkver

pleging, algemeen maatschappelijk werk en gezinszorg vrij toegankelijk. 

De huisarts moet beslissen de patiënt zelf in behandeling te nemen of af te 

wachten - dit betreft ongeveer 80% van het totaal (Van Es en Pijlman, 19 70) 83 

- dan wel te verwijzen. In het laatste geval doen zich afhankelijk van de aard 

van de problematiek, waarmee men zich tot de huisarts heeft gewend, grofweg 

vier mogelijkheden voor: verwijzingen buiten de gezondheidszorg, binnen de 

eerste lijn, naar de tweede lijn en naar de (ambulante) geestelijke gezondheids

zorg. 

De huisarts vormt niet alleen de entree tot de curatieve gezondheidszorg, maar 

als het goed is ook in de meeste gevallen het sluitstuk, met name na 

verwijzingen naar de tweede lijn. Om het hele behandelingsproces te blijven 

overzien en waar nodig te kunnen coördineren, dient de huisarts ook gekend te 

worden in verwijzingen van de ene specialist naar de andere. Is dat niet 

mogelijk, dan dient de huisarts daarover in ieder geval zo spoedig mogelijk te 

worden ingelicht. Om onnodig tijdsverlies te voorkomen wijzen specia li sten in 

de diagnostische fase vaak we l direct door. 84 

In het diagram kunnen vervolgens raakvlakken en relaties met andere takken 

van de gezondheidszorg en daarbuiten worden aangegeven. 

Die andere takken betreffen met name de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. 

Tengevolge van de sche iding van behandeling en controle heeft iemand die een 

uitkering ontvangt krachtens de Ziektewet te maken met de verzeke

ringsgeneeskundige van de betreffende bedrijfsvereniging. Ook als men overgaat 

naar de WAO blijft de uitvoering in handen van de bedrijfsvereniging; dan is 

eerst een advies vereist van de GMD en de daar werkzame verzekerings

geneeskundige. De meeste uitkeringsgerechtigden blijven overigens beide artsen 

hardnekkig controle-arts noemen, alle pogingen van de laatsten om daar 

verandering in te brengen ten spijt. 

Wat de relatie van de bedrijfsarts met de curatieve gezondheidszorg betreft : 

eerstgenoemde kan voor een werknemer die ziek wordt een tussenstation zijn op 
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weg naar de curati e ve sector, en soms kan hij zelf voldoende advies geven. Ook 

mag de bedrijfsarts enkele nauwkeurig omschreven curatieve handelingen 

verrichten, zoals het voorschrijven van enkele pijnstillers, en kan hij eerst e hulp 

bij ongevallen verlenen. Verder is bedrijfsgeneeskundige informatie van groot 

belang voor he t in kaart brengen van de mate waarin de arbeidsoms tandigheden 

(mede) bepalend zijn voor het z iek worden. 

De bedr ijfsarts is t e vens de eerst aangewezene voor het zo nodig helpen 

aanpassen van de arbeidsomstandigheden aan de betrokken werknemer. Dit kan 

gebeuren zod ra e r zich tekenen voordoen van (dreigend) dysfunctioneren, om 

herhaling van z iekte t e voorkomen in he t geval van volledig herst e l, of om bij 

gedeeltelijk he rstel een herintrede in het arbeidsp roces te bevorderen en 

verv olgens blijvend mogelijk te maken. (Zie ook Van Nieuwenhuiz e, 1980) 85 

Een bekend probleem is dat alleen bedr ijven die meer dan vijfhonderd mensen in 

dienst hebben wettelijk ve rplicht zijn z ich aan t e s lu iten bij een BGD (Bedrijfs 

Geneeskundige of Gezondheids Dienst), waa rdoor slechts een derde bere ikt 

wordt van diegenen, die in loondienst werken. Ook in de adviesaanvraag over 

sociaal-medische begeleiding uit 1983 wordt dit als een groot knelpunt 
86 gezien. 

Tot 1981 lag de grens van de wettelijke verplichting bij zevenhonderdvijftig 

we rkneme rs. De verlaging naar vijfhonderd bracht maar wein ig verbe t e ring, 

naar mag worden afgeleid uit het fe it da t voor die st ap maar enkel e 

bedrijfsart sen extra nodig bleken t e zij n 87. 

Hulpverle nende personen of inst a nti es op bedrijfsniveau z ijn ve rder nog de 

bedrijfsverpleegkundige, het bedrijfs-maatschappelijk werk en het bedrij fsapos

tolaat. 

Zoals al tal van keren verm eld speelt z ic h op het raakvlak van de cura tieve 

sec tor en de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde één van de grootste 

problemen af in relatie tot z iek teve rzuim en arbeidsongeschiktheid , namelijk de 

zeer gebrekkige samenwerking tussen de betrokken ar tse n. 

Als het bovenstaande wordt verwerkt in Figuur 13, dan ontstaat een uitgeb rei

der stroomdiagram (Figuur 14). Ook dit kan weer verder gedeta illeerd worden, 

met name wat betreft de zojuist genoemde vier verwij smogelijkheden van de 

huisa rts. 

Zo kan na één of meerdere contacten blijken da t de probleme n bij nader inz ien 

buiten het terrein van de gezondheidszorg liggen en de betrokkene be ter af is 

met een soc iaal raadsman , he t welzijnswe rk, een bureau voor rechtshulp of een 

Jongeren Adviescentrum, kerkelijke opvang of andere instanties. Wanneer er 
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geen of maar gedeeltelijk professionele hulp nodig is kan een beroep gedaan 

worden op mante lzorg: de vanz e lfsprekende bere idheid om wederzijds voor 

elkaar t e z orgen binnen een zelfgekozen ne twerk (Hattinga Verschure , 1984 
88

; 

zie ook Kuiper, 1979 89 ). 

Behoort het probleem wel (mede) tot de compete ntie van de gezondheidszorg, 

dan kan de betrokkene verwezen worden binnen de eerste lijn. Dit betreft nogal 

eens de fysiotherapie, verder het algemeen maatsc happe lijk werk en soms de 

wijkverpleging of de gezi nszorg. Het overzichtelijkst is de situatie wanneer er 

onder één dak gewerkt wordt. 

Zijn de probleme n niet op te lossen binnen de eerste lijn, dan kan een verwijzing 

naar de tweede lijn volgen. Daar wordt de behandeling in hoofdzaak bepaa ld 

door medische specia li s ten. Afhankelijk weer van de aard van de ziekte of 

problematiek zal di e poliklinisch of klinisch geschieden, eventueel gevolgd doo r 

een revalidati eperiode. 

De vie rde verwij smogelijkheid die de huisarts te r beschikking staat betreft de 

geestelij ke gezondheidszorg. Voorzover ex tramuraal werkzaam wordt die 

kortweg aangeduid als AGGZ (ambulan te geestelijke gezondheidszorg). Deze is 

min of meer te localiseren tussen de eers t e en tweede lijn, soms in een 

vloeiende overgang, en bes t aat uit een pluriform stelse l van voorzieningen. 

Sinds 19 82 zijn deze ondergebracht in RIAGG's: Regionale Ins tituten voor 

Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. 9o 
Lukt ambulante behandeling ni e t, dan volgt vaak een opname in de intramurale 

geest e lijke gezondheidszorg, die een onderdeel vormt van de tweede lijn. 

Tot besluit vallen nog de zogeheten alternatieve behandelwijzen te noemen die 

al eeuwenlang onder de bevolking talloze gebruikers kennen, maar waar over in 

kring en van de reguliere gezondheidszorg a ltijd veel scepsis best aan heeft 

(Munte ndam, 19 81). 91 Toepassi ng van acupunctuur is door de Ce ntrale Raad 

van Beroep als niet geb ruik elijk binnen de kring der geneeskundigen bestem-
92 peld, en ook de ziekenfondsen erkennen a lte rnatieve behandelwijzen in de 

regel niet. Voorstellen hoe hiermee om t e gaan, in 19 81 uitgebracht door de 

Staatscommissie-Muntendam aan de regering, vonden daar we inig gehoor. 93 

He t bovenstaande kan weer worden verwerkt in F igu ur 14, waardoo r een veel 

gedeta illeerder st roomdiagram ontstaat (Figuur 15). Dat geeft dan de be lang

rijkste verwijsmogelijkheden weer in de cura ti e ve sec tor, vanaf het moment van 

ziekmelding. 

Vanzelfsprekend valt dit nog verder onder t e verdelen. Rele vant zou bij-
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voorbeeld zijn elke pijl te voorzien van aanduidingen die weergeven wie er 

beslis t over het al dan niet zetten van een nieuwe stap, en welke overwegingen 

daarbij een rol spelen. Ook zouden er belangrijke beslispunten en controlemo

menten in aan te geven zijn. Ten slotte valt het ook aan te vullen of te verfijnen 

met elders ontwikkelde diagrammen, zoals die van de NVAB/ NVVG-werkgroep 

uit 1975 (Zie Figuur 16) de Commissie Takenpakket Huisarts (Zie Figuur 17) of 

de SER (19 82). 94 

Dergelijke uitwerkingen blijven hier ac hterwege. Wel zullen ze nog een rol 

spelen in de komende hoofdstukken, waar met behulp van het stroomdi agram 

een nadere oriëntatie plaatsvindt op zoek naar mogelijkheden voor verbetering 

van de relatie die in deze studi e centraal staat. 

5.4 Samenvatting 

De curatieve gezondheidszorg bestaat uit een bonte verzameling voorzieningen, 

elk met een eigen, vaak lange en ingewikke lde voorgeschieden is, elkaar soms 

overlappend of witte plekken openlatend, en vaak onvoldoende samenwerkend. 

Enkele honderdduizenden mensen vin den er werk ten behoeve van vele 

ti entall en miljoenen patiëntencontacten per jaar. 

Structurele problemen en vooral de mede daarmee samenhangende kosten

ontwikkeling hebben vanaf de jaren zeventig tot mee r overheidsbemoeienis 

geleid. Dit ging gepaard met omvangrijke bezuinigingen, die bij de betrokkenen 

in de gezondhe idszorg nogal eens aanleiding waren voor fru stratie, scepsis en 

apathie, maar ook voor protest en een versnelling in het denken over 

alternatieve maatregelen. De verwachting wordt uitgesproken dat deze ontwik

kelingen de curatieve sector dermate in beslag nemen, dat het nog moeilijker 

wordt om aandacht te vragen voor de problematiek uit deze studie. 

Voor het nader in kaart brengen van de specifieke relatie tussen de curatieve 

gezondhe idszorg en ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsproblematiek, ont

breekt een model. Derhalve wordt een stroomdiagram ontwikkeld dat schema

tisch weergeeft met we lk e behandelende personen of instanties men na 

z iekmelding te maken kan krijg en. Raakvlakken met de bedrijfs- en ver

zekeringsgeneeskunde en niet-medische hulpverlenende instanties worden aan

gegeven. Het doel van het diagram is aanknopingspunten te helpen opsporen 

voor een medisch verantwoord terugdri ngen of waar mogelijk voorkómen van 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
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6 Uitwerking van het stroomdiagram 

6.1 Aanknopingspunten 

Een van de grootste problemen zal nog wel lang 
blijven het depriverende karakter van veel 
arbeid. Men moet z ich er eerder over verbazen 
dat niet mee r mensen vaker hun werk staken, 
dan dat men zich verbaast over het steeds 
toenemende arbeidsverzuim. 

J.P.Kuiper 

Het be la ngrijkste doel van een stroomdi agram werd in het vorige hoofds tuk 

omschreven als het helpen opsporen van aanknopingspunten in de cura t ieve 

gezondheidszorg, waar medisch verantwoorde beïnvloeding mogelijk lijkt, en 

waar nader onderzoek te verrichten valt of aanb eveli ngen te doen zijn om 

zi ek te verzuim en a rbe idso ngeschiktheid te voorkomen of terug te dringen, naar 

omvang en/of duur. 

In samenhang met de eerder gemaakte inventarisatie van knelpunten kunnen er 

in het gedetailleerde stroomdiagr am (Figuur 15) tal van derge lijke aank nopings

punte n worden aangewezen, met name die we lke (mede) de duur bepalen van de 

bemoeienis van de behandelende secto r - en daarmee tevens voor een belangrijk 

deel de duur van he t beroep op de Zie ktewet, en eventueel de WAO/ AAW. 

Mede op grond van wat er tot nu toe aan de orde is geweest, vallen de volgende 

punten in ie der geval als belangrijk aan te merken: 

de z iek melding; 

het in contact tr eden met de huisarts; 

een verwijzing binnen de eerste lijn; 

een verwijzing naar de tweede lijn en de (am bulante) geestelijke gezond

he idszorg; 

revalidatie en reïntegratie in het arbeidsproces. 

Deze punten zullen hierna worden uitgewerkt. Het accent zal daarbij komen te 

liggen op een beschrijving van de feitelijke s itu at ie en problemen of knelpunten 

daarin. Mogelijke op lossingen daarvoor komen in het algemeen later in deze 

studie aan de orde. 

Bij de cruciale eerste stap in het stroomdi agram , de ziekmelding, en wat 

daaraan voorafgaat zal worden stilgestaan in 6.2. In 6. 3. komt het contact met 

de huisarts aan de orde, diens centrale posit ie en begeleidingsmogelijkheden. In 

de volgende drie paragra fen worde n de belangrijkste verwijsmogelijkheden 
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behandeld. Tot besluit komen in 6.7. revalidatie en reïntegratie in het 

arbe idsproces aan de orde. 

6.2 De ziekmeld ing 

6.2.1 Pre-verzuimfase 

Voorafgaand aan de z iekmelding valt een periode te onderscheiden die wel 

aangeduid wordt als de pre-verzuimfase. In deze fase doet zich de invloed 

gelden van de werkomstandigheden, waarin belangrijke oorzaken van z iektever

zu im e n arbeidsongeschiktheid gelegen kunnen zijn. 

Een fundamentele, op preventie gerichte aanpak daarvan kan, en móet dan ook 

plaatsvinden via verbetering van arbeidsomstandigheden in de breedste zin van 

het woord. Deze opvatting wordt - met nuanceverschillen - in ruime kring 

gedeeld, ook door de werkgevers, de overheid en haar adviesorganen. Zo stelde 

het kabinet-van Agt I in de notitie Volumebeleid (1978), 1 dat de oorzaken voor 

het ontstaan van ziekte en arbeidsongeschiktheid voor een belangrijk deel 

kunnen liggen in de arbeidssituatie, en dat ve rbetering van de kwaliteit van de 

arbeid een deel van het vermijdbare verz uim kan terugdringen. 

In wetenschapskringen hanteert men in relatie tot arbeidsomstandigheden twee 

met elkaar sa menhangende begrippen : kwaliteit van de arbeid en humanisering 

van de arbeid. Onder het laatste verstaa t De Gier (1980), zich aansluitend bij 

onderzoek uit de Bondsrepubliek: 'Het totaal aan maatregelen van overheid, 

ondernemers en vakbonden dat is gericht op een menswaardige vormgev ing van 

arbeid en a rbeidsomstandigheden. Inhoudelijk kunnen dergelijke maatregelen 

betrekking hebben op een drietal ca tegorieën, te weten : vormgeving en 

organisatie van de arbeid, de arbeidsbescherming (vooral met betrekking tot 

veiligheid en gezondheid) en de regeling van medezeggenschap.' 2 

Van Strien (1978) 3 geeft de volgende omschrijving van humanise ring van de 

a rbeid: e lke poging t ot verbetering van de kwa liteit van de arbeid en 

arbeidsomstandigheden. Fortuin en Vreeman (1981) 4 ve rstaan onder kwaliteit 

van de arbe id het total e complex van kenmerken van, of factoren in de 

arbeidssituatie die de verhouding bepalen tussen gezond-ongezond, veilig

onveilig en we lzijn-onwelzijn. (Z ie ook Allegro, 1982 ) 5 

Nijhuis en Soeters (1983) concluderen op grond van hun eerder aangehaalde 

stud ie 'Duide lijk komt uit het onderzoek naar voren, dat een verbetering van de 

kwaliteit van de arbeid le idt tot een vermindering van zowel ziekteverzuim als 

arbeidsongesch iktheid. Hierbij moet men niet alleen denken aan het vermin-
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dere n van materiële en immater iële hinderlijke arbeidsomstandigheden. Ook is 

het noodzake lijk de voor de arbeid vereiste kwalifi ca tie op t e hoge n tot een 

niveau, da t appelleert aan momenteel in de samenleving bestaande wensen en 

i~z i chten hieromtrent.' 6 

In het SER-rapport over de Ziektewe t uit 1982 wordt opgemerkt, da t het in de 

pre-verzuimfase gaat om 'de factoren die de deelnemers aan het arbeidsproces 

e rtoe kunnen brengen z ic hzelf de vraag te stell en of z ij z ich al dan niet z iek 

z ullen melden e n of z ij op die grond voor enige tijd he t werk z ull en onderbreken. 

Die factoren omvatten nie t a ll een de e igen gezondheidstoestand, maar ook de 

fys ieke e n psycho-soc ia le omstandigheden bij he t verrichten van de e igen arbeid 

en de eigen leefomgev ing. In deze fase staat de vraag centraal of e n hoe vaak 

de deelnemers aa n het a rbe idsp roces een zodanige spanning erva ren tussen 

belasting en belastbaarheid dat deze aanleiding geeft tot een z iekmelding. (". ) 

De ka ns op een ziekmelding za l kleiner z ijn indien belasting en belastbaarheid 

zoveel moge lijk me t e lkaa r in e venwic ht z ijn; dre igt dit evenw icht te worden 

verstoo rd dan kunnen maatregelen wo rden getroffen, zoa ls het aa npassen van de 

arbeidsomstandigheden of het gelegenheid geven tot het gebruik maken van 

a nde re vormen van niet we rk en.' 7 

Kort e n bondig wordt het belang van goede a rbeidsomstand igheden omschreven 

in de brochure Werknemersbelangen en ziekteverzuim van de Industrie bond FNV 

(1980). Daa rin wordt een gezondhe idsbe le id van de vakbeweging beple it, dat de 

voorwaarden en omstandigheden waaronder het werk verricht wordt, onderzoekt 

vanuit de vraag of de werksituatie de werknemer in staa t stelt zijn 65e 

levens jaa r in goe de gezondheid te bereiken en daarna nog een aantal ja ren te 

genieten va n zijn pensioen. 8 

De SER (1982) noemt het tegengaan van vuil, zwaar, onve ili g en ongezond werk , 

a lsmede de bevordering van de ma t e van verantwoordelijkheid in het we rk 

belangrijk voor het te rugdringen van z iek teve rz uim. 9 Volge ns de Raad kan de 

nie uwe Arbeidsomstandighedenwet - in de rege l aangeduid als ARBO-wet -
10 hierbij een positieve rol spelen. Tevens acht de SER individu-ge richte 

maa tregelen van be la ng, di e beogen he t evenwic ht te herst e ll e n tussen de 

be las ting en de be las t baarhe id van de deelnemer aa n he t a rbe idsproces die te 

kampen hee ft met med isch ve rifie e rba re of te verwachten klachten, (zoals) het 

tre ffe n van individuele voorzieningen tot behoud e n bevordering van de 

arbeidsgeschiktheid en het aanpasse n van de a rbeid aan de be lastbaa rhe id'. ll 

De ARBO-wet ter ve rvanging van de te beperkt geachte Veiligheidswet uit 1934 

hee ft betrekking op ve iligheid , gezondheid en we lz ijn in de werksituatie, en 
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werd tijdens het kabinet-Den Uyl voorbereid door minister Boersma, (Vrooland, 

1981). 12 De verdediging in het parlement in 1980 vond plaats door zijn opvolger 

Albeda, die de relatie met de in deze studie aan de orde z ijnde problematiek als 

volgt schetste: 'In de derde plaats kan verbetering van de arbeidsomstandighe

den leiden tot beperking van uittreden uit het arbeidsproces - van verschillende 

zijden is gewezen op de problematiek van de WAO - terwijl herintreden wordt 

bevorderd.' 13 

De ARBO-wet werd in datzelfde jaar 1980 aangenomen maar met de invoering 

ervan blijken, net a ls indertijd bij de Ziektewet, vele jaren gemoe id te zijn. Niet 

alleen treden er steeds procedurele vertragingen op 14, maar ook inhoudelijk 

dreigt er uitholling: Zo nam de aandrang in werkgeverskring toe om het begrip 

welzijn te schrappen. 15 Daar sloot z ich later de Commissie-Gee lhoed (1984) bij 

aan, die verder nog in het kader van de deregulering de verplichte ARBO

diensten wilde laten vervallen. 16 LVSG-voorzitter Bosman spreek t in dit 

verband van slimme vertragingstactieken van de werkgevers. 17 

Gezien ook de teleurstellende gang van zaken rond een andere wetgeving, die 

voor een fundamentele re aanpak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

eveneens van groot belang is - de nog te behandelen WAGW 18 - krijgt een 

voorspelling uit 1980 van de eerder geciteerde De Gier een bijzonder re liëf. 19 

Hij ste lde dat met het overheidsbeleid gericht op humanisering van de arbeid 

voor de eerste maal een begin is gemaakt met een op preventie gerichte sociale 

politiek, als het sluitstuk van de socia le-zekerheidspolitiek. Onder druk van de 

economische crisis heeft dat echter niet geleid tot een doorbraak naar een 

preventieve sociale overheidspolitiek. Integendeel, zo voorspelde De Gie r, de 

s taat zal haar activite iten op dit terrein verminderen, tenzij humanisering van 

de arbeid wordt ingebouwd in een anti-crisispolitiek. 

6.2.2 Bijdragen uit de curatieve sector 

Bijdragen vanuit de curatieve sektor in de pre-verzuimfase lijken wellicht niet 

zo voor de hand te liggen. Toch valt er wel het een en ander te doen op het 

gebied van preventie, signalering en samenwerking met de bedrijfsgezondheids

zorg. 

Voorkómen van ziekte dient een hoofddoel van de gezondheidszorg te zijn. Hoe 

vanzelfsprekend deze constatering ook mag zi jn, in de praktijk komt er weinig 

van terecht; vrijwel alle tijd, geld en energie wordt gestoken in het (trachten te) 

genezen. De uitgaven voor preventie vertonen zelfs jarenlang een relatieve 

achteruitgang (Lapré, 1979). 20 Zoals ook in Tabel 14 was te zie n werd er in 
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1982 779 miljoen gulden voor collectieve preventieve gezondheidszorg uitgege

ven, 2,5% van het totale budget. 21 Daarvan ging 302 miljoen naar de 

bedrijfsgezondheidszorg, die zeker niet alleen preventief werk doet. Dat kan 

evenmin gezegd worden van de basisgezondheidszorg, waarvoor 338 miljoen 

bestemd was. 22 

Ten behoeve van preventie is epidemiologisch onderzoek nodig. Juist in het 

helpen verzamelen van gegevens over eventuele ziekmakende factoren, ook op 

het werk, ligt een mogelijke bijdrage van de curatieve sector, vanzelfsprekend 

in nauwe samenwerking met de bedrijfsgezondheidszorg, die in deze een eerste 

taak heeft. Nu ligt in talrijke patiëntendossiers een schat aan gegevens 

opgeborgen, die meer licht zouden kunnen werpen op eventuele relaties tussen 

gezondheidsklachten en arbeidsongeschiktheid, alsmede op de wisselwerking 

tussen problemen in de werk- en thuissituatie. (Zie ook Rubin, 19 76) 23 De 

kwaliteit van deze gegevens zou overigens veel beter kunnen zijn als de 

medische opleiding en bijscholing meer kennis zou bevatten over de relatie 

tussen arbeid en gezondheid, en meer op preventie gericht zou zijn. De huidige 

gegevens blijven vooralsnog grotendeels onbenut, onbruikbaar en ontoegankelijk 

voor wetenschappelijk onderzoek. 

Wil de curatieve gezondheidszorg hier een bijdrage leveren, dan vereist dat wel 

maatregelen, zoals aanpassingen op de patiëntenkaarten, waarborgen voor 

privacy, en personele assistentie voor de praktische voorbereiding, uitvoering, 

verwerking en publicatie van gegevens. 

Een andere, soms onvervangbare bijdrage uit de curatieve sector - met name 

van de behandelend arts, maar ook bij voorbeeld van de fysiotherapeut en het 

algemeen maatschappelijk werk - kan het signaleren zijn van eventuele 

ziekmakende factoren op het werk, zoals intoxicatie, fysieke of psychische 

overbelasting, en ergonomisch slechte werkhoudingen. 

Zielhuis (1969) werkt een voorbeeld uit van intoxicatie 24 , en wijst op de vele 

(praktische) problemen waarvoor de curatieve sector zich bij een dergelijk 

probleem geplaatst kan zien. Van Es (1983) schrijft: 'Voor de huisarts is het 

zelden of nooit mogelijk te bewijzen dat er een directe relatie bestaat tussen 

ziekte en/of klachten en genoemde factoren. De huisarts is echter wel de 

eerste, en vaak ook de enige, die een mogelijk verband kan signaleren. Daartoe 

is hij vooral in de gelegenheid als hij verscheidene gevallen tegenkomt die 

mogelijkerwijs tot een zelfde oorzaak zijn te herleiden.' 25 

Nogal wat aandacht trok in dit verband in 1982 de Rotterdamse huisarts De 
26 Jong , toen deze een aantal werknemers van een bedrijf die niet zijn 

patiënten waren, op hun verzoek onderzocht. Hij concludeerde dat ze 
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regelmatig werden blootgesteld aan een reeks schadelijke stoffen, en dat het 

mogelijk was een aantal van hun gezondheidsklachten daarmee in verband te 

brengen. Wel meende De Jong dat zijn onderzoek niet uitputtend was en dat 

nader onderzoek nodig zou zijn. 

De betrokken inspecteur van de Arbeidsinspectie vond niettemin dat de huisarts 

buiten zijn boekje was gegaan, en spande een tuchtzaak aan. Er volgde 

vrijspraak, maar het Centraal Medisch Tuchtcollege vernietigde dat vonnis 

weer. 27 Deze instantie oordeelde dat er sprake was van onvoldoende medisch 

handelen, aangezien de betrokken arts op een gebied waarop hij geen bijzondere 

opleiding had ontvangen of ervaring bezat en zonder toetsing aan de mening van 

een specialist een rapport had geschreven. Niettemin werd erkend dat er wel 

degelijk aanleiding bestond voor enkele klachten van de onderzochte werkne-

mers. 

Van Es (1983) plaatst hier de volgende kanttekening bij: 'Zonder op de merites 

van deze casus in te gaan kan men z ich in gemoede afvragen of aldus de 

signalerende functie van een arts, want daar gaat het om, niet ernstig wordt 

belemmerd. Het gevaar bestaat dat als aan een signalering dezelfde kwaliteits

eisen worden gesteld als aan een definitief oordeel, alert signaleren zelden 

mogelijk zal zijn'. 28 

Ook in verband met bovenaangeduide zaak wees De Roos (19 83) 29 op de 

mogelijkhe id, dat huisartsen zich rechtstreeks met de Arbeidsinspectie in 

verbinding stellen bij vermoedens van ziekmakende factoren in de werksitua

tie. 

Zielhuis (1969) 30 maant tot voorzichtigheid in het tegenover de patiënt laten 

doorschemeren van vermoedens over even tuele relaties van klachten met de 

werksituatie, omdat zijns inziens de patiënt vaak onevenredig veel waarde hecht 

aan uitspraken van de curatieve sector. Maar hij voegt er direct aan toe: 'Zijn er 

werkelijk reële aanwi jzingen voor een verband tussen beroepsomstandigheden en 

klachten (eventueel a rb e idsongeschiktheid), dan is er geen enkele reden dit voor 

de werker te verzwijgen, integendeel. Indien echter het woord arbeidsongeschikt 

tengevolge van het werk onverantwoord vroeg valt, komt juist de werker vaak in 

moeilijkheden omdat de verzekeringsorganen pas bij reële ongeschiktheid tot 

uitkering behoeven over te gaan.' 

Voorts kan de huisarts in de pre-verzuimfase een rol spelen bij vroege 

signalering van dreigend ziekteverzuim als gevolg van overbelasting, en 

eventueel in overleg met de bedrijfsarts aandringen op tijdelijke taakverlich

ting. Dit zou op te vatten zijn als een apart onderdeel van de 'anticiperende 
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geneeskunde' (Van den Dool, 1970) 31• Dat vereist echter werkbare overleg- en 

samenwerkingsvormen tussen de eerstelijnsgezondheidszorg (met name de 

huisarts, en ook wel het algemeen maatschappelijk werk) en de bedrijfsgezond

heidszorg - in feite ook een eerstelijnsvoorziening (Van Oosterom, 1974) 32• 

Daaraan ontbreekt het echter nog, op enkele samenwerkingsverbanden in 

overzichtelijke regionale situaties na; verbetering zal nog veel energie en tijd 

vergen. (Z ie ook de CCOZ-werkconferentiecyclus, 1983). 33 

6.2.3 Ziekmelding 

Bij de beslissing tot ziekmelden maakt Philipsen (1969) 34 het volgende 

onderscheid: 

a. de gezondheidstoestand: de inschatting van de medische situatie; 

b. de ziektedrempel: het omslagpunt waarbij men zich zodanig ziek voelt, dat 

men hulp of anderszins genezing zoekt, met als mogelijke maar niet noodzake

lijke consequentie een ziekmelding; 

c. de afwezigheidsdrempel: het omslagpunt waarbij de zieke of zijn omgeving, 

waaronder de uitvoeringsinstantie en de werkgever, het niet (meer) deelnemen 

aan het arbeidsproces gerechtvaardigd achten of dulden. 

Tot nog niet lang geleden viel de ziekmelding bijna gelijk met de melding bij de 

huisarts. De meeste bedrijfsverenigingen eisten namelijk dat men zo spoedig 

mogelijk contact opnam met de huisarts. Het GAK heeft dat later door de 

formulering, vervangen dat men zich bij arbeidso ngeschiktheid - in het eigen 

belang - binnen redelijke termijn onder behandeling van de huisarts moet stellen 
35 en de voorschriften van deze arts moet opvolgen'. Wel behoudt de 

bedrijfsvereniging op grond van artikel 44 van de Ziektewet 36 een discretio

naire bevoegdheid om ziekengeld te weigeren als men onvoldoende meewerkt 

aan de behandeling. 

Uit het onderzoek van Tordoir e.a. (1978) 37 blijkt dat de invloed die de 

curatieve gezondheidszorg kan uitoefenen op (het moment van) de ziekmelding 

niet onaanzienlijk is: tweederde van de 862 personen die langer dan vier weken 

verzuimden hadden zich ziek gemeld op advies van de behandelend arts. De 

onderzoekers menen overigens dat dit getal aan de hoge kant is. 

Vanzelfsprekend kan de ziekmelding ook het gevolg zijn van het advies van de 

bedrijfsarts a ls deze van mening is dat de balans belasting-be lastbaarheid uit 

evenwicht raakt (Zie ook eerdere citaten uit het SER-advies (1982) 38 en het 
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NVVG/NVAB rapport uit 1975 39 ). 

Daartegenover zullen situaties staan waarin naar de overtuiging van bij 

voorbeeld de huisarts de klachten van de patiënt niet van medische aard zijn en 

het juist zaak is een vaak langdurige tocht door het medische kanaal te 

vermijden - en daarmee de kans op medicalisering, somatische fixatie en andere 

aan een dergelijke tocht verbonden risico's. 40 

6.3 Contact met de huisarts 

Het is de taak van de huisarts in principe open te 
staan voor vragen om hulp ongeacht leeftijd, het 
geslacht of de levensfase van de patiënt of de 
aard van de problematiek, waarbij de medische 
deskundigheid van de huisarts richtinggevend is 
voor de wijze waarop hij op deze vragen ingaat.

47 Basis-Takenpakket van de huisarts 

Zoals ook in het stroomdiagram (Figuur 15) is weergegeven neemt de huisarts in 

de curatieve gezondheidszorg de centrale plaats in zoals die hem all e rwegen 

wordt toegekend, niet alleen in de ogen van de overheid, (Structuurnota, 

1974) 41 maar eveneens in die van de patiënten. Dat gold bijvoorbeeld voor 80% 

van de deelnemers aan een landelijke, representatieve steekproef onder 

(potentiële) patiënten. 42 

Deze centrale positie wordt door de LHV ook steeds nadrukkelijker geclaimd, 

(Van den Blink, 1981 43; Bessems, 1983 44) mits verbonden aan een minimum

taak-afbakening ten opzichte van andere hulpverleners. Diezelfde voorwaarde 

geldt voor een nieuwe functie-omschrijving en een minimum-takenpakket, 

waarop dan de opleiding, na- en bijscholing en onderlinge toetsing kunnen 

worden geënt. Met het aannemen van het Basis-Takenpakket in 1983 45 is voor 

een belangrijk deel aan deze voorwaarden tegemoetgekomen. 

Toch voelen velen zich in de dagelijkse praktijk vaak nog ver van het daarin 

geschetste ideaal verwijderd, zoals de huisarts Velthuis onder woorden bracht op 

een conferentie van de Amsterdamse Ziekenfondsen in 1983. 46 Hij stelde dat 

de spilfunctie steeds meer wordt ondermijnd door een toenemende werklast: 

Patiënten worden later in een ziekenhuis opgenomen en eerder ontslagen; 

poliklinische taken verschuiven naar de huisarts; meer patiënten staan op hun 

recht op informatie en op hulp, terwijl het geloof in de eigen mogelijkheden er 

bij hen niet groter op wordt; er komen minder maatschappelijke werkers 
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beschikbaar en de gezinszorg is teruggeschroefd, hoewel bejaarden steeds ouder 

worden en steeds meer buitenlanders om hulp vragen. Mede onder invloed 

hiervan wordt de behoefte aan overleg in de eerste lijn steeds groter. 

Een oplossing voor die werklast ziet Velthuis vooralsnog niet: 'Ik kan mijn 

praktijk niet straffeloos verkleinen, want ik moet mijn eigen goodwill-schuld 

afbetalen. De praktijkonkosten en pensioenpremie stijgen. Feitelijk is het zo dat 

ik steeds meer produktie lever, terwijl mijn inkomen daalt.' 

Op de hier geschetste problematiek wordt nog uitgebreid teruggekomen, evenals 

op het nieuwe Takenpakket voor de huisarts. 

Zo neemt de huisarts, of hij wil of niet, een centrale positie in de curatieve 

gezondheidszorg in en krijgt hij ook te maken met het overgrote deel van hen 

die een beroep doen op Ziektewet en WAO/ AAW. Ter illustratie enkele 

onderzoeksgegevens: Van Hees (19 81) constateerde dat 60-80% van hen die 

frequent verzuimen contact opneemt met de huisarts 48• In het onderzoek van 

Tordoir e.a. (1978) bleek 85% van de 862 personen die langer dan vier weken 

verzuimden, zich gewend te hebben tot de huisarts , die 66% van hen (mede) 

behandelde 49• Van diegenen die langer dan drie maanden in de Ziektewet 

verbleven, wist de huisarts meestal wel dat ze ziek waren, maar in 25% van de 

gevallen was het hem niet bekend dat het om arbeidsongeschiktheid krachtens 

de Ziektewet ging, aldus Groothoff 50, Van Zaal (19 81) constateerde dat 80 tot 

90% van de WAO'ers contact heeft met de huisarts. 51 

Wat er verder met de betrokken werknemer gaat gebeuren nadat hij contact 

heeft opgenomen met de huisarts, hangt vanzelfsprekend allereerst af van de 

aard en ernst van de aandoening. Daarnaast speelt echter eveneens het beleid 

van de huisarts een rol, en derhalve ook diens opleiding, attitude, ervaring, 

werkomstandigheden en samenwerkingsrelaties. Vragen die daarbij van groot 

belang zijn, vooral gezien het onderwerp van deze studie, zijn bij voorbeeld: 

Dient een bepaalde klacht wel in het medisch circuit te worden aangepakt? Zo 

ja, kan behandeling of begeleiding op medisch verantwoorde wijze plaats vinden 

door de huisarts, al dan niet in samenwerking met andere eerstelijnswerkers, of 

is verwijzing naar de tweede lijn nodig? 

De NVVG/NVAB-werkgroep (1975) 52 wijst bij herhaling op het belang van de 

eerste vraag, maar wekt daarbij wel enigszins de suggestie als zouden medische 

en niet-medische oorzaken van klachten makkelijk te (onder)scheiden zijn (Zie 

ook Figuur 18). Vaak zijn die echter nogal verweven, en in geval van twijfel zal 

in de regel toch (voorlopig) op een klacht ingegaan worden. 
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Figuur 18 
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Bron: NVVG/NVAB-rapport 'Voorstellen tot verbetering van verzuimbege

leiding', 19 75, p. 21. 

In dit verband dient ook Schouten (1982) 53 te worden genoemd, die wijst op de 

vaak gebrekkige communicatie tussen arts en patiënt. De laatste beklaagt zich 

vooral over het tekort aan tijd en informatie. Onderzoeksgegevens wijzen op 

nadelige gevolgen hiervan op de diagnostiek en het beleid van de arts, en op de 

coöperatie van de patiënt, die deze situatie bovendien als onaangenaam 

ervaart. 

Wanneer de huisarts op een klacht ingaat, blijft de situatie het meest 

overzichtelijk als hij zelf de aandoening (mee) behandelt en op de effecten van 

de therapie let. 

Bij verwijzingen binnen de eerste lijn is het risico al groot dat de huisarts de 

patiënt uit het oog verliest, tenzij er een goede samenwerking bestaat met 

andere eerstelijnswerkers, zeker als dat onder één dak gebeurt. 

Het gevaar de patiënt uit het oog te verliezen is nog veel groter bij 

verwijzingen naar de tweede lijn. De huisarts dient dan (regelmatig en snel) op 

de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van de patiënt, en in dat 

opzicht ook zelf actief te zijn. In de praktijk komt het daar echter weinig van, 

net a ls bij de intercollegiale verwijzingen in de tweede lijn. 

Zoals eerder verme ld 
54 

nemen verwijz ingen naar de tweedelijn en de 

ambulante geeste lijke gezondheidszorg vaak veel tijd in beslag, al was het 

a ll een al vanwege het feit dat er dan nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. 

Daar gaan vrijwel a ltijd extra dagen, zo niet weken - en soms ze lfs maanden -

overheen, en medisch gezien kan dat verloren tijd zi jn. In somm ige gevallen 
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gaat het genezingsproces tijdens de wachttijd gewoon door, in andere gevallen 

zal de behandeling juist moeilijker worden. 

6.3.2 Begeleiding bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid 

Als ik merk dat iemand langer in de Ziektewet 
blijft ( •.. ) laat ik hem of haar wat vaker op mijn 
spreekuur komen en volg ik hoe iemand ermee 
omgaat. Als ik me als huisarts vrij actief opstel 
dan wordt de ander gestimuleerd om niet een 
passieve patiënten-houding aan te nemen, maar 
te kiezen: of ander werk of dit werk met pijn. 

(interview in: Samenwerken aan 
ontmedicalisering, 1983 p. 32.) 

Vanuit de invalshoek van de onderhavige studie is het ook van belang in hoeverre 

de huisarts een rol bij begeleiding van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

kan spelen die vele n van hem verwachten, zonder daarbij de scheiding van 

behandeling en controle te doorbreken. 

De NVAB/NVVG-werkgroep (1975) verstaat onder verzuimbegeleiding de activi

teit die erop gericht is het herstel van de gezondheid en de rehabilitatie van de 

verzuimer te bevorderen. Hoewel het tijdstip en de mate van werkhervatting 

kan of moet worden beïnvloed, betreft deze activiteit in de eerste plaats een 
55 advisering aan de verzuimer zet f. De werkgroep wil van de huisarts de 

primaire verzuimbegeleider maken, in staat tot goede selectieve diagnostiek om 

organische aandoeningen te scheiden van gezins- en overige sociale proble-
56 men. 

Een ander accent werd door zowel Kuiper als Polak gelegd op het NHG-congres 

in 1980 over het thema Huisarts, arbeid en arbeidsongeschiktheid 57• Polak 

betoogde dat de huisarts in de eerstelijn een sleutelrol kan vervullen bij de 

beteugeling van de snelle groei van het aantal arbeidsongeschikten, door in de 

52 Ziektewet-weken tegenprocessen op gang te brengen die naar de genezing 

d t . .. k 58 van e pa tent toewer en. 

In zijn bijdrage onder de titel Arbeidsverzuim als therapeuticum onderscheidde 

Kuiper 
59 

aan de uitvoering van de Ziektewet drie soorten activiteit en: 

controle, expertise en begeleiding. Huisartsen zouden in het laatste kunnen 

participeren, zonder daarmee de scheiding van behandeling en controle te 

doorbreken. Wel zullen zij daarbij een aantal problemen op het gebied van de 

sociale gezondheidszorg, de werkgelegenheid, de kwaliteit van de arbeid en de 

sociale zekerheid ontmoeten, waarvan zij het bestaan tevoren hoogstens 
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vagelijk hadden vermoed. Zij kunnen vanuit deze ervaringen een belangrijke 

bijdrage leveren aan het signaleren van de leemten en tekorten op de genoemde 

gebieden. Alleen al om die reden werpt de actieve begeleiding van zieke 

werknemers door huisartsen nut af voor het functioneren van de gezondheids

zorg.' 60 

Polak en De Ruiter (1984) wijzen nog op het volgende aspect: 'Huisartsen kunnen 

een belangrijke rol spelen en behoren dat te doen om invaliditeit te voorkomen 

en conflicten tussen hun patiënten en de uitvoerende organen van de sociale 

verzekeringswetten. Zij kunnen zelfs nog een belangrijke rol spelen als er toch 

een conflic t ontstaat'. 61 (Zie ook Meijman, 1982) 62 

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt dit verder uitgewerkt, waarbij 

wordt opgemerkt: 'Van patienten die werken, krijgt men al snel de vraag: "en 

wat vindt de dokter van werken?" Het antwoord op deze vraag is cruciaal voor 

het voorkómen van latere conflicten. Vindt de huisarts dat de patiënt niet kan 

werken voor een bepaalde periode en spreekt hij zich daarover uit, dan hoort 

daarbij dat hij, wanneer de verzekeringsgeneeskundige het hier niet mee eens is, 

aan deze zijn mening kenbaar maakt. Dit gebeurt ook vaak, maar in onze 

ervaring als vertrouwensarts krijgen wij toch veel te maken met gevallen, 

waarin de huisarts de verantwoordelijkheid geheel a fschuift op de verzekerings

geneeskundige. Anderzijds moet de huisarts geen uitspraken doen in de trant 

van: 'Je kunt niet werken', terwijl hij bij intercollegiaal overleg een heel andere 

mening geeft. Op deze manier kan een patiënt in een beroepsprocedure belanden 

(de huisarts staat immers achter me), die hij wel moet verliezen.' 63 

Vervolgens gaan beide auteurs in op het probleem dat ontstaat wanneer een 

patiënt door de verzekeringsarts wel en door de huisarts (nog) niet arbeidsge

schikt wordt geacht, maar de laatste dat (nog) niet kan objectiveren: 'De 

huisarts kan in dat geval, als hij meent dat de klachten gegrond zijn, de 

betrokkene opnieuw zelf onderzoeken en beoordelen. Hij moet daar de tijd voor 

over hebben of hij moet het oordeel van een ander vragen. Op deze wijze kan hij 

misschien invalidering voorkomen en tevens een conflict over de uitkering. Een 

conflictsitutuatie kan immers op zichzelf weer invaliderend werken door de 

somatische fixatie van klachten die daaruit kan voortkomen.' 

Ook als het tot een beroepszaak komt, is een actieve bemoeienis daarmee door 

de huisarts zeer gewenst, aldus Polak en De Ruiter. Zij geven vervolgens stap 

voor stap aan op welke momenten dat zinvol is (Zie Figuur 19 ). 

In de al vaker genoemde adviesaanvraag van de ministeries van Volksgezondheid 

en Sociale Zaken uit 1983 wordt sociaal-medische begeleiding omschreven als : 
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'werkzaamheden van in hoofdzaak medische en sociaal-medische aard, welke 

achtereenvolgens betrekking (kunnen) hebben op signalering, preventie, con

trole, interventie, revalidatie alsmede reïntegratie, opgevat als begeleiding naar 

maatschappelijk herstel, in het bijzonder naar werkhervatting.' 64 

Figuur 19 Schema van de twee verschillende beroepsprocedures bij geschil over 

de uitvoering van Sociale Verzekeringswetten (de momenten waarop 

de huisarts de gang van zaken kan beïnvloeden, zijn door pijlen 

aangegeven.) 

Ziektewet 
Vaste-deskundige procedure 
(alleen bij enkelvoudige arbeids
ongeschiktheidsproblemen) 
Tijdsduur c irca 3 ma anden 

~ 

Ziekengeld (verder geweigerd 
Voor beroep vatbare beslissing) 

2 weken 

Patiënt stelt beroep in door 
middel van klaagschrift 

Voorzitter Raad van Beroep 
wijst vaste deskundige aan 

Onderzoek vaste deskundige 
Advies naar voorzitter 

Beschikking 

-
-

Loon-en inkomstendervingswetten 
Procedure bij alle andere conflicten 
over geweigerde uitkeringen 
Tijdsduur 1/2 - 1 jaar 

-----------. 

Weigering of verlaging uitkering 
--. Voor beroep vatbare beslissing 

1 maand 

- Patiënt stelt beroep in door 
middel van klaagschrift 

Voorzitter Raad van Beroep 
--+- wijst deskundige aan 

Onderz oek deskundige 
Rapport naar voorzitter 

Ziektewet WAO/AAW 

_. Zitting Beschikking 

Verz et 

Uitspraak -Zitting 

Bron: Polak en De Ruiter, NTvG 128 (1984), nr. 9, p. 408. 
Uit spraak 

Omdat 'kunnen' tussen haakjes is geplaatst, is deze omschrijving echter voor 

meerdere uitleg vatbaar. Bovendien wordt het even cruciale als controversiële 

begrip controle evenmin helder gedefinieerd, zodat de verwarring kan voortdu

ren over de vraag of controle nu wel of niet tot de begeleiding gerekend dient te 
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worden. 

Verwarring of onenigheid hierover is niet nieuw. Deze vormt waarschijnlijk de 

belangrijkste oorzaak van he t fe it dat er zo weinig gedaan is met het 

NVVG/NVAB-rapport uit 1975. Illustratie f is ook de discussie in verzekeringsge-
65 . 66 

neeskundige kring tussen Jasten (1983) , Kuin (1983) en Haverkamp 

(19 83) 67• 

Leenen (19 81) 68 wijst e rop dat de begeleidende taak van de verzekerings

geneeskundige principieel verschilt van di e van de huisa rts. Of dat overigens in 

de toekomst ook zo zal blijven, is me de afh ankelijk van de reacties op de zojuist 

genoemde adviesaanvraag. Sommige van de daarin voorgest e lde modellen 

grijpen nogal diepgaand in in de huidige t aakverdeling tussen huis-, verzeke

rings-en bedrijfsarts. 

Deze voortdurende verwarring over de preciese betekenis van sociaal-medische 

begeleiding zoals ook hierbov en aangeduid is volgens Buijs en De Keijzer 

(1984) 69 één van de voornaamste redenen voor het uitblijven van verbetering in 

de noodzakelijke samenwerking van de bij langerdurend z iekteverz uim betrok

ken artse n. Zij stellen dan ook voor het begrip soc iaal-medische begeleiding 

(voorlopig) niet te gebruik en , en in het spoor van Leenen (19 81) 70 t e 

onderzoeken wat in concreto de verschill e nde taken en vertrouwensposit ies van 

de betrokken artsen z ijn.Daarbij hechten z ij er groot belang aa n of er een 

vertrouwe nsrelatie tu ssen de patië nt en e lk van de artsen kan ontstaan, die 

nodig is om tot een zo snel mogelijk he rstel t e komen. De auteurs ac hten he t 

waarschijnlijk dat het controle rende deel van he t tak enpakke t van de verzeke

rings- en eventueel de bedrijfsgeneeskundige een herstelbelemme rende invloed 

kan hebben, zeker in de eerste maanden van het verzuim. Het kan namelijk 

verzekerden ertoe brengen vooral de nadruk t e leggen op wat ze niét kunnen -

om niet de indruk te wekken ten onrechte in de Ziektewet te lopen. Voor een 

voorspoedig herstel echter moet a ll e aandacht gewijd kunnen worde n aan 

waart oe men nog wél in staat is of binnenkort weer zal z ijn. 

Buijs en De Keijzer noemen het een manco dat er tot nu toe geen concrete , 

realistische same nwerkingsmodellen voor de betrokken artsen ontworpen zijn. 

Zelf ontwikkelen ze een (aanz e t tot een) dergelijk model, op basis van 

gedachtenwisselingen tussen allerlei bij deze problematiek betrokken deskundi

gen tijdens een werkconferentie-cyclus van de CCOZ over het thema : Hoe valt 

de bemoeienis te verbeteren van de curatieve gezondhe idszorg met z iektever

z uim-en arbeidsongeschiktheidsprob le matiek? 71 
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6.4 Verwijzing binnen de eerste lijn: de fysiotherapi e 

Eigenlijk is het gemakke lijker zes mensen tege
lijk met apparatuur te behandelen . Produceren 
vraagt minder energie. Toch is de honorering 
voor fysiotherapeuten nog helemaal afgestemd 
op dat produceren. 

72 Den Bakker en Zaal ,(1982) 

Tot nu toe is in hoofdz aak gesproken over de bemoeienis van artsen. Ook andere 

behandelende disciplines zi jn ec hter in dit verband van belang. Eén van de 

voornaa mste daarvan is wel de fysiotherapie. 

Uit de onderzoeken \·an Tordoir 73 en Soeters 74 bleek dat bij langerdurend 

verzuim de fysiothe rapeut de belangrijkste paramedische behandelaar was. En in 

het eerste hoofdstuk we rd vermeld dat rond de 9% van de ziekteverzuim

gevall en (bij mannen) 75 en ongeveer een kwart van de WAO-toetreders 76 

aandoeningen van het bewegingsapparaat a ls diagnose hadden. Dergelijke 

aandoeningen kunnen vooral het gevolg z ijn van zware li chamel ijke arbeid, zoals 

die voorkomt in de industrie , de have ns , de bouw, a lsmede in de landbouw. In 

deze sec toren vindt een groot deel van het vuile, onregelmatige en 

onaangename werk plaats, gedeeltelijk bij weer en wind . 

Maar ook een la ng durige herhaling van een aantal monotone handelingen, of niet 

adequaat ingerichte arbeidsplaatse n, waar he t werk grotendeels (stil)staand, 

zittend (kantoorarbeid) of a nderszins in ergonomisch gezien niet-op timale 

houdinge n verricht moet worde n, kunnen leiden tot klachten van rug en 

ledematen, van spie re n e n gewrichten. Dez e lenen z ich vaak (mede) voor 

fysiotherapie, net a ls gespannenheid ten gev olge van stress. 

Fysiotherapie kan zowe l een ee rste- a ls tweedelijnsvoorziening zijn. Wat de 

eerst e lijn betreft is er een ve rsche idenheid aan mogelijkheden: Fysiotherape u

ten kunnen vrij gevestigd zi jn of in dienstverband werken, verbonde n aan een 

instelling (bijvoorbeeld een bejaarden- e n verzorgingstehuis), alleen of sa men met 

collega's (in een groepspraktijk ), of met andere eerstelijnswerkers in een 

same nwerk ingsve rband, al dan ni e t in een gezondheidscen trum. Op de laats tgen

noemde wijze werkten in 1972 slechts 10 fysiothe rapeuten, tegen 281 in 

1983. 77 Het aa ntal gezondheidscentra nam in die tijd toe van 8 tot 120 (NHI, 

1984). 78 

Fysio the rapeuten in de tweede lijn kunnen verbonden z ijn aan ziekenhuizen of 

revalidatie-in richtingen. Daar beschikken ze meestal over aparte a fdel ingen, 

terwijl ze daarnaast op zaal oefenen met bedlegerige patiënten. Verwijzingen 

lopen hier in de regel via de spec ialis t. (Zie ook Bierens en De Widt, 1979) 79 

De fysiotherapie, voor zover nie t intram uraal werkzaam, wo rdt meestal 
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ingedeeld bij de eerste lijn. Toch kan men er niet zomaar terecht, zoals bij de 

huisarts, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werk(s t )er, gezinsverzorgster en 

vroedvrouw. De huisarts of specialist dient eerst een aanvraag voor een 

machtiging, voo rzien van diagnose, onderzoeksgegevens en verlangde therapie 

op te sturen naar het ziekenfonds. Van die instantie krijgt de patiënt in kwestie 

dan bericht dat er een afspraak gemaakt kan worden bij een bepaalde 

fysiotherapeut. Het is gebruikelijk dat deze in gevallen waar snelheid geboden is 

de behandeling zelf bepaalt en er al mee begint voordat de aanvraag-procedure 

rond is , met alle tijdwinst vandien. 

Op de machtiging wordt ook het aantal behandelingen aangegeven. Meestal 

betreft dat één, twee of drie keer per week, vaak aangevuld met thuisoefenin

gen, een belangrijk onderdeel van de therapie. Is de kwaal onvoldoende genezen, 

dan kan het aantal behandelingen worden uitgebre id. Ook komt het nogal eens 

voor dat patiënten voor dezelfde kwaal t e rugkomen, bij voorbeeld wanneer 

nodige aanpassingen op de arbeidsplaats achterwege blijven. 

In 19 77 waren er extramuraal ongeveer 4400 fysiotherapeuten werkzaam, tegen 

6700 in 1982 (FOG, 1984) 80. Jaarverslagen van vrijwel alle ziekenfondsen laten 

een forse stijging zien van het gebruik van fysiotherapeutische voorzieningen 

over de afgelopen jaren. Als mogelijke verklaringen daarvoor worden genoemd: 

de toename van het aantal fysiotherapeuten, een betere bekendheid van 

(huis)artsen met fysiotherap ie en meer behandelingsmogelijkheden door uitbrei

ding van het aanta l methoden en technieken. 

Het ministeri e van Volksgezondheid trachtte meer greep te krijgen op deze 

ontwikkeling. Zo is aan het e ind van de jaren zeventig geprobeerd ook bij de 

fysiotherapie e igen risico's in te voeren. Dat stuitte echter op nogal wat 

verzet 81. Ni e ttemin werden er beperkende maatregelen voor applicaties 

ingevoerd, overigens met matig financieel succes (Ke rkhoff, 19 83). 82 

Ook heeft het ministerie pogingen in het werk gesteld om het groeiend aantal 

fysiotherapeuten af te remmen met behulp van artikel 47.3 van de Ziekenfonds

wet: Dat kon ziekenfondsen ontslaan van de verplichting om contracten af Is 

sluiten met beroepsbeoefenaren, al s in een gebied de aanwez ige beoefenaren de 

vraag al goed aankunnen waarbij werd uitgegaan van een norm van één 

fysiotherapeut op 3000 inwoners (Kerkhoff, 1982) 83. Beroep hiertegen van de 

zijde van de fysiotherapeuten werd in 19 82 door de rechter afgewezen. Dat 

zorgde in de medische wereld voor nogal wat beroering, gezien de toepasbaar

heid van deze rechterlijke uitspraak op andere vrije beroepsbeoefenaren zoals 

huisartsen, specia listen , apothekers en tandartsen. 84 
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De meest vergaande plannen tot nu toe bestonden uit het schrappen van de 

gehele fysiotherapie als ziekenfondsverstrekking (Van der Reijden, 19 83). 85 

De belangrijkste redenen voor verwijzingen van de huisarts naar de fysiothera

pie zijn de, veelal vaag omschreven, hoofd-, nek-, rug-, en schouderklachten, 
86 vaak (mede) bepaald door stress. In een onderzoek uit 19 81 vond Kerkhoff, 

dat bovengenoemde klachten de helft uitmaakten van het totaal aantal 

verwijzingen.: een opmerkelijke toename in vergelijking met 19 69, toen het nog 

om 30% van het totale aantal verwijzingen ging. 87 

In bepaalde gevallen kan een snel begin van de behandeling van groot belang zijn 

zoals bij spit, een 'frozen shoulder' of een verzwikte enkel. Wacht men te lang, 

dan kan dat een aanzienlijke verlenging van de behandelingsduur met zich 

meebrengen. Hier is dus een snelle verwijzing op strikte indicatie gewenst. 

Wachtlijsten of financiële drempels werken daarop belemmerend. 

De voorwaarden voor een snelle verwijzing lijken met name gunstig in een 

gezondheidscentrum, vanwege de mogelijkheid direct of in ieder geval dezelfde 

dag nog samen met een fysiotherapeut de betreffende patiënt te onderzoeken en 

te bespreken àf en zo ja wèlke behandeling nuttig is. Dit is voor de hulpvrager 

prettig; bovendien kan een dergelijke procedure Ziektewetdagen schelen. 

In zijn onderzoek vond Kerkhoff een zeer grote spreiding in het aantal 

verwijzingen per huisarts. Vijfenveertig huisartsen vroegen per arts per jaar in 

1981 gemiddeld 5,4 machtigingen aan (tegen 1,7 in 1979), met als uitersten 2,1 

en 17 ,3. Deze cijfers konden niet worden verklaard uit verschillen in 

praktijkomvang, -grootte en urbanisatiegraad Ook een relatie tussen het 

percentage verwijzingen naar de fysiotherapeut en dat naar de specialist was 

niet aan te tonen. Het vermoeden dat huisartsen die veel naar de specialist 

verwijzen dat ook doen naar de fysiotherapie kon derhalve niet worden 

bevestigd Ten slotte constateert Kerkhoff een euvel dat vele fysiotherapeuten 

vanuit de praktijk maar al te goed kennen: het meestal ontbreken van 

belangrijke gegevens op het aanvraagformulier van de huisarts, zoals het beroep 

of het al dan niet arbeidsongeschikt zijn. Hij concludeert dan op basis van zijn 

onderzoek en de literatuur, dat huisartsen zeer verschillend denken over de 

f . th . h . 88 ys10 erap1e en aar toepassingen. 

Ter afsluiting van deze paragraaf dient vermeld te worden dat de laatste jaren 

ook ten aanzien van de fysiotherapie discussie ontstaan is over medicaliserende 

aspecten. Behandeling, zeker bij verschillende herhalingen, zou afhankelijkma

kende of zelfs verslavende effecten hebben en bovendien de eigenlijke oorzaken 

maskeren in plaats van aanpakken. Voor deze risico's neemt ook in eigen kring 
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de aandacht toe; er komen behandelingsmethoden tot ontwikkeling om deze 
89 tegen te gaan. 

6.5 Verwijzing naar de tweede lijn 

6. 5.1 De polikliniek 

Van Godshuis naar gasthuis, naar ziekenhuis, naar 
'Medische kolos', een ontwikkeling die men mis
schien anders zou wensen, maar die is aangepast 
aan de ontwikkelingen in de maatschappij, de 
wetenschap en de techniek. 

P. Muntendam 

Bij langerdurend verzuim is er meestal sprake van een verw1izmg naar een 

specialist (Tordoir, 1978 90; Groothoff, 1981 91; Soeters, 1983 92). In de meeste 

gevallen vindt er dan een poliklinische behandeling plaats. Zoals we a l zagen, 

kan een verwijzing een tijdrovende zaak zijn, ook als er geen opname volgt. 9 3 

Op dat kwantitatieve aspect ligt in dit hoofdstuk het accent, terwijl in het 

volgende nader ingegaan wordt op kwalitatieve aspecten van het verwijzen, met 

name op de mogelijk schadelijke kanten ervan. 

Peeters en Van Buren (19 84) 94 beschrijven beknopt de historie van de 

poliklinische activiteiten. Vroeger vonden die bij de specialist aan huis plaats. 

De technische ontwikkeling dwong hem echter deze te verplaatsen naar de 

ziekenhuizen, de ziekenfondspraktijk het eerst. Deze ontwikkeling werd 

aanvankelijk op zijn beloop gelaten, maar het verschijnen van het Normenrap

port uit 19 75 bracht daar verandering in. Hierin staat de volgende omschrijving 

van de ziekenhuispolikliniek: 'het geheel van voorzieningen - ruimtelijk, 

personeel en instrumenteel - dat een ziekenhuis in stand houdt, teneinde a) 

ambulante patiënten, die één of meer van de daarin werkzame specialisten 

wensen te raadplegen, adequaat op te vangen en te accomoderen, en zodanige 

mogelijkheden voor onderzoek en behandeling te scheppen, dat niet-strikt

noodzakelijke opnamen kunnen worden voorkomen; b) de leden van de medische 

staf in staat te ste llen de hieruit voortkomende spreekuuractiviteiten efficiënt 

te voeren.' 9 5 

Als er geen spoedindicatie is, duurt het vaak enkele dagen tot meerdere weken 

en soms wel langer eer men voor een eerste afspraak terecht kan, afhankelijk 

van het specialisme. Na het eerste bezoek aan een specialist volgt vrijwel altijd 

een periode van nadere diagnostiek, waarbij een keuze gemaakt moet worden uit 

een brede en zich steeds uitbreidende scala aan onderzoeksmogelijkheden. 
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Met een dergelijke diagnostische periode kan nogal wat tijd gemoeid zijn, vooral 

als het om verschillende onderzoeken gaat. Niet ongebruikelijk is het dat voor 

alle zekerheid een ruime marge genomen wordt voor de tweede afspraak bij de 

specialist. (Tordoir, 1980) 96• Op grond van de uitkomsten van het nader 

onderzoek kan dan een behandeling worden ingesteld en vinden vervolgafspraken 

plaats. Als er geen of slechts onschuldige afwijkingen gevonden zijn, behoort de 

patiënt te worden terugverwezen naar de huisarts. 

Van belang in het kader van deze studie is de vraag in hoeverre poliklinische 

behandeling gepaard gaat met ziekteverzuim. Bij het al eerder aangehaalde 

onderzoek in het Elisabeth Gasthuis te Haarlem van Eeftinck Schattenkerk 

bleek, dat meer dan driekwart van het aantal werknemers dat de polikliniek 

bezocht gewoon doorwerkte, in tegenstelling overigens met wat de specialisten 
97 desgevraagd veronderstelden. 

Van Tits (1982) toonde aan dat in de ene regio veel meer poliklinisch wordt 

gewerkt dan in de andere. 98 Het valt te verwachten dat dat ook weerslag zal 

hebben op de gemiddelde behandelingsduur en daarmee op de verzuimduur. 

Uit onderzoek van de Consumentenbond (1982) 99 kwamen overigens veel 

klachten naar voren over poliklinieken: Eenderde van de patiënten moest na het 

balie-gesprek op de afgesproken tijd nog minstens een half uur wachten. Bij 

laboratorium- en röntgenonderzoek werden eveneens lange wachttijden gecon

stateerd, wat voor patiënten vaak spanning en soms pijn betekent. De meeste 

wrevel verwekte de voortdurende wisseling van artsen en co-assistenten, terwijl 

ook de privacy veel te wensen overliet. Als conclusie werd getrokken dat 

specialisten moeten leren minder slordig met de tijd van hun patiënten om te 

springen. 

Onder meer naar aanleiding van bovengenoemd onderzoek maken Peeters en Van 

Buren (19 84) - de eerste in de hoedanigheid van algemeen directeur van het 

academisch ziekenhuis in Leiden - een aantal ook voor deze studie relevante 

opmerkingen: 'Terecht kijken de consumentenorganisaties, als behartigers van 

de belangen van de individuele patiënten, steeds kritischer. Dit geldt niet alleen 

voor de medisch-technische kwaliteit, maar ook voor de organisatorische 

kwaliteit, waarmee wordt bedoeld een korte toegangstijd (tijd tussen verwijzing 

door de huisarts en het moment van het eerste bezoek aan de specialist), weinig 

wachttijd voor patiënten tijdens het spreekuur en een optimale programmering 

van het benodigde onderzoek (röntgen-, laboratorium- en functieonder

zoek).' lDO 

Als onderliggende knelpunten signaleren zij allereerst het voorrang verlenen 
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door de arts aan het klinische werk en de daardoor vaak veroorzaakte 

wachttijden in de polikliniek. Daarnaast noemen ze tal van managementsproble

men: poliklinieken zijn geen organisatorische eenheden, maar hebben elk hun 

eigen werkwijze en een vaak ondoorzichtige structuur, zonder structureel 

overleg en met veel ad-hoc-maatregelen. 

6.5.2 De opname 

In de loop van een poliklinische behandeling kan het nodig zijn de patiënt op te 

nemen in het ziekenhuis voor uitgebreidere diagnostiek, een klinische 

behandeling of een operatie. Daarnaast vinden er spoedopnamen plaats, en 

opnamen omdat verpleging en behandeling elders (thuis, verpleeg- of bejaarden

huis) niet meer verantwoord is. 

Voor nogal wat opnamen bestaan (lange) wachttijden, bijvoorbeeld voor ortho

pedische ingrepen, operaties van hernia's en van urologische aandoeningen. 101 

Een dergelijke opname kan maanden op zich laten wachten, en in die tijd 

ontvangt de betrokkene vaak noodgedwongen een uitkering krachtens de 

Ziektewet. Vooruitlopend op een later hoofdstuk 102 dient vermeld te worden 

dat het beddenreductie-beleid een verlenging van wachttijden met zich mee kan 

brengen. 

Er is de afgelopen jaren sprake van een constante afname van de gemiddelde 

opnameduur, terwijl het aantal opnamen voortdurend is blijven stijgen (Zie 

Tabel 15). 

Opnem ingen per Verpleegdagen per Verpleegdagen per 
1000 verzekerden opneming 1000 verzekerden 

1971 104,3 19,7 2.051 
1972 106,5 19,5 2.072 
1973 108,5 18,8 2.041 
1974 109,7 18,5 2.0 34 
1975 110,6 18,0 1.990 
1976 114,5 17,2 1.972 
1977 114,9 16,9 1.947 
1978 117,5 16,3 1.953 
1979 119,5 16,2 1.936 
1980 119,l 16,1 1.913 
1981 121,6 15,4 1.874 

Bron: jaarverslag ZF R, 1982, p. 235 . 

Ten aanzien van de opnameduur doen zich vrij grote verschillen voor, ook als 
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het een zelfde soort aandoening betreft, bij voorbeeld tussen diverse delen van 

het land (LISZ, 19 82) 103. Deze verschillen zijn niet alleen uit demografische 

gegevens te verklaren, en vormen een bron voor nader onderzoek. Daarbij dient 

wel aangetekend te worden dat de kortste opnameduur niet automatisch 

overeen hoeft te komen met de beste behandeling. 

Blijkens tal van eerder vermelde onderzoeken 105• 105 valt er veel te 

verbeteren aan communicatie, coördinatie en andere organisatorische proble

men, zowel binnen de tweede lijn zelf als ook van daaruit met andere relevante 

personen en instanties, met name de huisarts, de verzekeringsgeneeskundige en 

de bedrijfsarts, teneinde onnodige verzuimverlenging te voorkomen. 

Ten slotte: In de tweede lijn lijkt men minder nog dan in de eerste lijn de 

invloed te beseffen van arbeidsomstandigheden op patiënten, zowel in de 

spreekkamer als bij voorbeeld bij het maken van afspraken (Van Essen, 

1982) 106. Dit werd al in de jaren vijftig opgemerkt en in een breder verband 

geplaatst door Querido, wiens woorden nog weinig aan actualiteit hebben 

ingeboet: 'In de isolatie van de kliniek dreigt slechts een fragment van deze 

persoon onder beschouwing te komen, (en) kan ook geen therapie zinvol genoemd 

worden, die geen rekening ermee houdt, in welke omstandigheden en onder 

welke voorwaarden de klinische arbeid na het ontslag verwezenlijkt en 

bestendigd zal moeten worden. De fatale gevolgen van deze curieuze werking 

van de ziekenhu ismuur, die een groot deel der psychologische problematiek en 

vrijwel de gehele sociale problematiek van de opgenomen patiënt schijnt weg te 

filtreren, uit zich in een gebrek aan succes van het klinisch werk, dat op niet 

veel meer dan 40% van de opnemingen moet worden gesteld.' 107 

6.5.3 Samenwerking tussen de eerste en tweede lijn 

Goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn is van groot belang voor het 

zo adequaat en zo min mogelijk verwijzen, voor een zo kort mogelijk verblijf in 

de tweede lijn, het vermijden van onnodig uitgebreid onderzoek of behandeling 

en voor een zo goed mogelijke nazorg en/of revalidatieperiode. Een voorwaarde 

is wel de aanwezigheid van voldoende goed opgeleide hulpverleners in de eerste 

lijn, niet alleen huisartsen, maar ook wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, 

maatschappelijk werkenden en gezinshulpen. 

Zeer belangrijk voor een goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn zijn 

consultatiemogelijkheden voor de huisarts bij de diverse specialisten - telefoni

sche contacten kunnen al van groot belang zijn - en voorts adequate 
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verwijzingen door de huisarts, voorzien van voldoende informatie over de 

patiënt en een duidelijke vraagstelling, alsmede een snellere berichtgeving van 

de specialist naar de huisarts (Z ie onder andere Meyboom en Casparie, 1980) 108 

en zo nodig ook naar de anderen in de eerste lijn. Het regelmatig organiseren 

van ontmoetingen tusse n huisartsen en speciali sten kan eveneens helpen de 

relatie tussen eerste en tweede lijn te verbeteren, vooral als er sprake is van 

een duidelijk tweerichtingverkeer. 

Ook op de nazorg valt vaak nogal wat aan te merken, met name wat betreft een 

gebrekkige coördinatie tussen huisartsen en specialisten (Van Spanje, 1984). 
109 

Daarnaast spelen bij de gewenste same nwerking tussen eerste en tweede lijn ook 

de nodige competentiekwesties. Op vele terreinen claimen zowel huisart s als 

specialist de eerst verantwoordelijke t e zijn, concluderen Swinkels en Dopheide 

(19 83) llO op grond van onderzoek in Hoogeveen, waar een intensieve 

samenwerking tussen de eerste en tweede lijn werd opgebouwd. Bij het 

onderzoek van Spangenberg (1981) lll kwam nogal wat onvrede bij huisa rtsen 

aan het licht over de rel a tie met het ziekenhuis, speciaal wat betreft het gebrek 

aan menselijke benadering van hun patiënten. 

Ten slotte dient nog het huidige, vaak als te rigide ervaren systeem van 

verwijskaarten te worden genoemd, dat de huisarts voor een a lles-of-niets

keuze plaatst, en bovendie n kostenverhogend werkt (Lee rling, 1978). 112 

6.6 Verwijzing naar de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg 

6.6.1 Verwijsmogelijkheden 

Tijdens een psychiatrische opname gaat het haast 
vanzelfsprekend al over het arbeids-verleden. ll

3 E. van der Poel 

In de loop der jaren valt er bij degenen die toetreden tot de WAO een vrij 

constante en verontrustende toename te zien van het percentage werknemers 

met psychische klachte n, met bovendien ook in deze groep een steeds jongere 

intree-leeftijd (Klerk e.a., 1983). l14 Daaruit is af te leiden dat in de eraan 

voorafgaande Ziektewetperiode nogal wat verwij z ingen plaatsgevonden zu llen 

hebben naar de geestelijke gezondheidszorg. 

Dergelijke verwijzingen lopen overigens niet altijd via de hui sa rts. Ze kunnen 

eveneens tot stand komen via het maatschappelijk werk, het welzijnswerk, 

sociale raadslieden, pastorale werkers of de bedrijfsarts. Ook is het mogelijk om 

zich zonder verwijzing, op eigen initiatief, tot de geestelijke gezondheidszorg t e 
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wenden. 

De meeste patiëntencontacten aldaar vinden extramuraal plaats. Bij deze 

ambulante zorg werkt 10% van de vijftigduizend personen die in de gehele 

geestelijke gezondheidszorg emplooi vinden. Van de vijf miljard gulden die 

jaarlijks naar deze sector gaan komt 10% ten goede aan de extramurale 
115 voorzieningen. 

De ambulante geestelijke gezondheidszorg (AGGZ) toont een grote verscheiden

heid aan hulpverleners: psychiaters, psychologen, gespecialiseerde maatschappe

lijk werkenden, en therapeuten van velerlei aard, van psycho-analytici tot 

muziek- en speltherapeuten, van gedragstherapeuten tot sociaal-verpleegkundi

gen. Zij werken in zeer verschillende situaties, meestal verbonden aan 

instellingen zoals SPD's (Sociaal Psychiatrische Diensten), IMP's (Instituten voor 

Medische Psychotherapie), Consultatiebureau's voor Alcohol- en Drugsverslaaf

den, bureau's voor Levens- en gezinsmoeilijkheden, poliklinieken, crisiscentra en 

dagklinieken. (Zie ook Van Londen, 19 79) 116 

Om ook hier versnippering tegen te gaan bepleitte Hendriks al in zijn 

Structuurnota (19 74) de oprichting van RIAGG's (Regionale Instituten voor 

Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg). 117 In 19 82 is dit gerealiseerd, geheel 

in het kader van de AWBZ-fi;ianciering. 118 

Hoewel er intramuraal minder verscheidenheid bestaat is er in de geestelijke 

gezondheidszorg toch sprake van een bonte verzameling voorzieningen. Het 

aanbod varieert nogal per deel van het land, met een ruimere keuze in de 

Randstad wat ambulante voorzieningen betreft. De verwijsmogelijkheden 

hangen hier sterk mee samen en het is dan ook moeilijk daar algemeen geldende 

uitspraken over te doen. 

6.6.2 Duur van de therapie 

De behandelingsduur in de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg is in de regel 

aanzienlijk langer dan in de meer somatisch gerichte gezondheidszorg. (LISZ, 

1982) 203 Daar staat tegenover dat er gedurende een ambulante therapie nogal 

eens doorgewerkt kan worden. Er valt de afgelopen jaren in de AGGZ een lichte 

verschuiving te zien naar een langere duur van de therapie. In 1978 was 63% van 

de cliënten korter dan drie maanden in behandeling, tegenover 55% in 1981. In 

die periode steeg het aantal therapieën van langer dan een jaar van 10% naar 

16%. (FOG, 1984) 119 

Van belang zijn ook hier de wachttijden. Tussen het tijdstip van aanmelding, het 

intake-gesprek en het begin van de behandeling kan een lange tijd liggen 

(Festen, 1984) 120: Bij sommige IMP's waren zelfs wachttijden van een jaar niet 
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ongebruikelijk. Ook hier werkt echter een deel van de cliënten door in 

afwachting van een ambulante therapie. 

Het aantal opnamen in psychiatrische ziekenhuizen steeg van 26. 702 in 19 79 via 

28.879 in 1981 naar 33.346 in 1983. Het aantal verpleegdagen (xlOOO) daalde in 

die periode van 8.355 via 8.481 naar 7.925 (NZI, 1984). 121 

Ingeval van een opname is een behandelingsduur van een aantal maanden of 

langer dan een jaar zeker niet ongebruikelijk, evenmin als regelmatige 

heropnamen. Meer dan de helft van de patiënten die in 1982 in een inrichting 

opgenomen waren, verbleef daar zelfs al langer dan tien jaar, vond Trimbos 

(19 83). Trimbos (19 82) 122 constateerde een toename van het aantal ontslagen 

en verkorting van de behandelingsduur enerzijds maar een opnamepercentage 

dat tweemaal zo hoog lag als het ontslagpercentage, en vrijwel geen afname van 

het chronische patiëntenbestand, dat hij op ongeveer twee derde van het totaal 

schatte. Volgens Rom me e.a. (19 82) 123 wordt zelfs 5% van het aantal opnamen 

chronisch. 

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid wees er in 19 84 op dat het gebruik 

van klinische voorzieningen in de psychiatrie nog steeds toeneemt, ondanks een 

toename van poliklinische, ambulante en dagbehandelingsmogelijkheden. 124 

De vraag of opnamen vaak niet langer duurden dan nodig of wenselijk was werd 
. 125 126 reeds vóór 1940 opgeworpen door Querido en Van der Scheer. De laatste 

is volgens Muntendam degene 'die in Nederland de krachtige stoot gegeven heeft 

aan de revalidatie en re-socialisatie van de opgenomen psychiatrische patiënten. 

Dat opname-frequentie en verpleegduur in deze ziekenhuizen beperkt konden 

worden is in niet geringe mate te danken geweest aan Van der Scheer's inzichten 

over de behandeling van geestes-zieke mensen, met de nadruk op mensen.' 127 

Na de Tweede Wereldoorlog, en vooral in de jaren zeventig, is steeds meer het 

hospitaliserende effect van langerdure nde opnamen onderkend. Daarmee wordt 

een proces aangeduid van gewenning aan het opgenomen zijn in een inrichting. 

De inactiviteit die er vaak mee gepaard gaat, heeft op de behandeling een 

vertragende, neutraliserende, of zelfs een averechtse werking. Dat verlengt de 

opname dan weer en werkt zo verdere hosp italisatie in de hand, waardoor men 

steeds meer in een vicieuze cirkel belandt. Intree in de WAO is dan vaak 

onontkoombaar. 

WAO-toetreding is helaas ook verre van uitgesloten bij tijdig ontslag uit een 

inrichting: (Volledige) werkhervatting is dan lang niet altijd mogelijk en het 

vinden van ander werk is voor ex-psychiatrische patiënten vaak erg moeilijk 
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wegens het stigma dat zij meedragen. 

Een groot en nog veel te weinig aangepakt probleem in dit kader vormt het 

ontbreken van een beleid tijdens een psychiatrische opname dat gericht is op het 

behoud van het werk dat men daaraan voorafgaand deed. Wat de arbeidstherapie 

in inrichtingen betreft: De kwaliteit van die arbeid laat vaak zeer veel te 

wensen over (Van der Poel, 19 84). 128 

In een vorig hoofdstuk 129 kwamen al enkele onderzoekresultaten aan de orde 

waaruit bleek dat de duur van de therapie korter was bij andere dan klinische 

behandelingsvormen; ook leidde een opname in aparte afelingen voor chronische 

patiënten tot veel langere verblijfsduren dan een opname op een gemengde af

deling, waar eveneens plaats was voor kortere opnames. 

Ook een onderzoek van Mastboom (1983) 130 is hier relevant. Hij constateerde 

dat in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis grote per

soneelsinzet ten behoeve van intensieve, kortdurende (psycho)therapeutische 

behandeling leidde tot een verkorting van de opnameduur. Bij deze aanpak werd 

ook de natuurlijke omgeving (het sociale netwerk) betrokken en werd zo min 

mogelijk van medicijnen gebruik gemaakt. 

6.6.3 Andere knelpunten 

Uit een onderzoek in het noorden des lands (Ten Horn, 1983) 131 bleek dat bijna 

de helft van de 79 5 ontslagen psychiatrische patiënten in de periode 19 74 tot 

1978 geen nazorg kreeg van een voorziening voor de geestelijke gezondheids

zorg. De nazorg die wel plaatsvond hield bij bijna tweederde van de patiënten 

niet veel in. Slechts met een beperkt aantal cliënten werd frequent contact 

onderhouden van tenminste eens per twee weken (34%), en enkelen kregen 

dagbehandeling of kwamen in tussenvoorzieningen (5%). 

In Nijmegen en omstreken werd in 19 83 een onde rzoek verricht naar de behoefte 

aan psychiatrische voorzieningen bij verwijzers, psychotherapeuten, psychiaters 

en cliënten. Daaruit kwam onder andere naar voren dat crisisopvang via 

onafhankelijke voorzieningen nodig werd gevonden, alsmede poliklinische behan

deling via RIAGG's, psychosociale hulpverlening allereerst door de eerste lijn, 

en zelfstandige, onafhankelijke voorzieningen zoals kamerbewoning met bege

leiding of een pensiontehuis, om zo de resocialisatie beter te doen slagen. Ook 

aan een 24-uurs bereikbaarheid en meer wijkgericht werken bleek veel behoefte 

(Jonker e.a., 19 83) 132. 

Een groot probleem, waarvoor een oplossing vooralsnog niet in zicht lijkt, vormt 

het feit dat de geestelijke gezondheidszorg weinig afgestemd is op, c.q. gebruikt 
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wordt door mensen uit lagere sociaal-economische klassen. En dat zijn juist de 

mensen die vaker dan anderen voor langere tijd op de Ziektewet of de WAO zijn 

aangewezen. 

Uit onderzoek van Goossens e.a. (1981) 133 bleek dat voor deze groep minder 

gevarieerde en intensieve hulpverleningsmogelijkheden beschikbaar zijn, en dat 

de weg erheen door hun huisarts vaak al niet eens meer wordt aangegeven. De 

instanties waar ze uiteindelijk belanden, kampen met financiële en personeels

tekorten. Tijd voor gesprekken ontbreekt vrijwel en het komt dan vaak neer op 

'lapwerk', waarbij veel medicijnen gebruikt worden. 

Ook in de Nota van B&W van Amsterdam (1984) 134 inzake een integraal beleid 

voor de geestelijke gezondheidszorg wordt erop gewezen, dat een groot deel van 

de ambulante zorg te veel gericht is op hulpvragers die gebruik kunnen maken 

van gesprekstherapie, en niet op bij voorbeeld mensen met weinig opleiding, 

buitenlanders of ouderen. 

Van der Grinten (1982) 135 wijst nog op de geringe belangstelling en financiele 

mogelijkheden voor preventie, een onevenwichtigheid, die zoals we zagen ook 

kenmerkend is voor de overige gezondheidszorgvoorzieningen en voor de 

arbeidsongeschiktheidswetten. 

Willems (19 82) 136 tenslotte maakt melding van onderzoeken uit de Verenigde 

Staten en de Bondsrepubliek naar een kosten/baten-analyse van psychotherapie, 

ingesteld door verzekerende instanties. Hoewel het een relatief dure verstrek

king betreft, bleken de kosten ervan minder te zijn dan wat anders uitgekeerd 

had moeten worden aan ziekte- en arbeidsongeschiktheidsgelden. 

Kor tom: Verwijzingen naar de geestelijke gezondheidszorg kunnen nogal eens 

langdurig van aard zijn, vooral bij opname in psychiatrische inrichtingen. Vanuit 

het oogpunt dat het beroep op Ziektewet of WAO zo kort gehouden moet worden 

als medisch gezien verantwoord is, lijkt hier nog veel te verbeteren, vooral wat 

betreft het tekort aan alternatieven voor opnamen, en de lange wachttijden. De 

verontrustende toename van arbeidsongeschiktheid op psychische gronden maakt 

verbetering op dit terrein van de gezondhe idszorg extra klemmend. 

6. 7 Revalidatie en reïntegratie 

Uitgestelde revalidatie is een ernstige belemme
ring voor het weer opnemen van de verantwoor
delijkheden van alledag, zoals huishoudelijke en 
loonvormende arbeid, en andere maatschappelij-
ke functies. 

B.D. Bangma138 
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6. 7.1 Revalidatievoorzieningen en hun ontstaan 

Na een ziekenhuisopname of een ernstige aandoening die thuis behandeld wordt, 

volgt in de regel een revalidatieperiode, waarvan de duur afhankelijk is van de 

aard en de ernst van de aandoening. 

Vaak wordt deze periode thuis doorgebracht, maar in ernstiger gevallen is 

behandeling nodig in één van de acht in ons land bestaande revalidatie

inrichtingen. Naast revalidatie-artsen werken daar fysiotherapeuten, logopedis

ten, arbeidsdeskundigen, instrumentmakers en sociaal werkers. De behandeling 

bestaat uit een combinatie van twee of meerdere elementen: oefening, 

!. . f . h h . 1 • b "d h . 137 app 1cat1e van ys1sc e en t erm 1sc ie agentia, massage en ar e1 st erap1e. 

Al deze inspanning is erop gericht de patiënt weer geheel of althans zoveel 

mogelijk in de conditie van voor de ziekte of het ongeluk te brengen, zodat deze 

zijn eerdere, eventueel aangepaste werkzaamheden weer kan opvatten, al dan 

niet part-time, dan wel tot ander werk in staat gesteld wordt met behulp van 

omscholing. 

De revalidatie omvat een gebied dat medische en psychologische, maatschappe

lijke en sociaal-economische invalshoeken kent en dat raakvlakken heeft met 

educatieve, arbe idstechnische, t echnologische, verzekeringstechnische en so

ciaal-geneeskundige gebieden, betoogt Bang ma (19 84), 
138 

de eerste hoogleraar 

in de revalidatiegeneeskunde in ons land. Zijn spec iali sme omschrijft hij als dat 

deel van de geneeskunde dat zich richt op het zo vroeg mogelijk onderkennen en 

behandelen van organische functiestoornissen en de daardoor dreigende of 

veroorzaakte defecten in het functioneren a ls mens (functionaliteitsdefecten) 

met de maatschappelijke belemmeringen (invoegingsstoornissen) die daarvan het 

gevolg z ijn'. 

Over het ontstaan van de revalidatie schrijft Doeleman (1979): 'Het is een vorm 

van behandeling waarmee men al in de dertiger jaren begonnen was, maar die 

vooral tijdens de Tweede Wereldoorlog in Engeland een grote ontwikkeling heeft 

doorgemaakt. Dit was een gevolg van de noodzaak om in het nijpend gebrek aan 

arbe idskrachten te voorzien. Na de oorlog, toen men in Nederland de 

oorlogsinvaliden zo veel mogelijk in de samenleving terug wilde brengen en weer 

tot zelfstandige, aan hun handicap aangepaste arbeid in staat wilde ste llen, 

ontstonden ook hier revalidatiecentra. De essentie van de revalidatie is gelegen 

in het samenspel van verschi ll e nde disciplines ten einde iemand met een 

lichamelijk defect in staat te stellen zijn overblijvende capaciteiten zo goed 

mogelijk te gebruiken'. 139 
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Op basis van een verhandeling over de afgelopen decennia, met name de jaren 

zestig, concludeert Bangma, dat de algemene maatschappelijke ontwikkelingen 

een zeer belangrijke invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de revalidatie 

in Nederland en van de revalidatiegeneeskunde in het bijzonder. Daarbij 

aansluitend en er deels uit voortkomend ontwikkelde de revalidatiegeneeskunde 

zich tot een horizontaal specialisme, wat inhoudt dat 'de zorg door alle 

medisch-technische behandelingen heengaat, niet slechts organen of orgaansy

stemen maar het functioneren van de mens als integraal wezen als doel heeft, 

met het bestaan van de patiënt (betrokkene) als uitgangspunt. ( ... ) De 

revalidatiegeneeskunde is op te vatten als een koploper en kan worden 

beschouwd als een uit de geneeskunde aangereikte mogelijkheid om de 

problemen van de moderne mens (patiënt) met de moderne, technologische 
140 geneeskunde op te lossen'. 

De ontwikkeling op het gebied van de sociale wetgeving in de periode van 19 67, 

- toen de WAO van kracht werd, gevolgd door de AAW in 1976 - tot 1980 acht 

Bangma voor de revalidatie en de gehandicaptenzorg van enorme betekenis: er 

ligt in belangrijke mate de filosofie van revalidatie aan ten grondslag, zij het 

vooral met het accent op wederinvoering in de arbeidssituat ie. 141 

De AAW en WAO kennen voorzieningen - onder meer op revalidatiegebied - die 

zowe l dienen tot behoud, herstel en bevordering van de arbeidsongeschiktheid, 

als tot verbetering van de levensomstandigheden. De GMD beschikt daartoe 

over een eigen centrum (het Revalidatie Instituut Muiderpoort (RIM) te 

Amsterdam) en een arbeidsrevalidatieafdeling (ARA). Van deze voorzieningen 

kan, indien nodig, ook al tijdens het Ziektewet jaar gebruik gemaakt worden, en 

wel als er sprake is van een spontane melding, na systematisch onderzoek van 

a lle vier- en zesmaands-gevallen, of bij het advies 'einde wachttijd' in de 

negende maand (Prins, 19 83). 142 

Er zijn in ons land diverse ARA's. Lindenboom (1981) 143 beschrijft ze als 

instituten die doorgaans verbonden zi jn aan de organisaties van sociale 

werkvoorziening, met als functie: 

-De aldaar geplaatste werknemer door arbeidskundige, psychologische en 

medische evaluati e en door het gedurende twee maanden trainen op allerhande 

werkzaamheden inzicht te verschaffen in wat hij kan (en niet in wat hij niet 

kan, want daarop is hij meestal al genoeg gefixeerd); 

-Door een concrete eindrapportage naar de aanvragende instantie duidelijk te 

maken hoe vorm en inhoud aan herplaatsing kan worden gegeven. 

Ook vermeldt Lindeboom nog dat enkele zeer grote bedrijven in ons land aparte 
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omscholings- c.q. revalidatie-afdelingen kennen, waar deze problematiek (voor 

een beperkt aantal functieniveaus) gestructureerd kan worden aangepakt. In alle 

gevallen is het de bedrijfsarts die bij het opstellen en uitwerken van een 

revalidatieplan er door zijn specifieke kennis richting en inhoud aan geeft. 

Nog enkele cijfers: In 19 56 werden de eerste twee opgeleide revalidatieartsen 

ingeschreven, in 1970 waren het er 78. In 1982 bedroeg het aantal revalidatie

artsen 173, van wie er 145 als zodanig werkzaam waren; 30% werkt in algemene 

ziekenhuizen, 54% in de klinische revalidatiecentra. Het aantal klinische 

revalidatiecentra is in de periode van 19 71 tot 19 84 niet sterk gestegen. Van de 

klinische revalidatiecentra wordt nu in richtlijnen van de overheid vereist dat ze 

dicht bij een groot algemeen ziekenhuis worden gelocaliseerd en niet meer in 

bossen en aan zee, waar men vroeger chronisch zieken verpleegde (VNZ, 

1982 144; Bangma, 1984 14\ 

6. 7.2 Belemmeringen 

In het stroomdiagram worden drie mogelijkheden aangegeven waarin tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid kan resulteren, namelijk volledig herstel, gedeeltelijk 

herstel of blijvende arbeidsongeschiktheid. 

Wat de eerste categorie betreft: Van hen die weer op hun werk terugkeren na 

langerdurend verzuim vormen patiënten met cardio-vasculaire pathologie een 

duidelijk voorbeeld (Lindeboom, 1981). 146 Jaarlijks komen in ons land bijna 

dertigduizend mensen in aanmerking voor hartrevalidatie. De mogelijkheden 

voor een goede revalidatie worden echter nog steeds onvoldoende gebruikt, 

volgens een rapport van de Commissie voor Revalidatie van Hartpatiënten van 

de Nederlandse Hartstichting (1984) 147• Als oorzaken worden daarin onder 

meer genoemd: een verschil in interpretatie van begrippen tussen de diverse 

betrokken instanties, een gebrek aan inzicht bij een deel van de artsen, een 

tekort aan andere voorzieningen dan revalidatiedagbehandeling en een onover

zichtelijk erkenningenbeleid. 

'Zeer belangrijk is, dat met de hartrevalidatie zo spoedig mogelijk wordt 

begonnen. Bij opname in het ziekenhuis is dit vrijwel altijd het geval. Na ontslag 

dient er snel contact te worden opgenomen met het poliklinische hartrevalida

tieteam. Helaas ontbreekt daar in ons land nog veel aan. Dit leidt tot 

wachttijden, die door de patiënten als een "vallen in een gat" worden ervaren. 

De positieve effecten van de revalidatie in het ziekenhuis worden in dat geval 

gedeeltelijk teniet gedaan en een eventuele kans op terugkeer in het 

arbeidsproces wordt kleiner'. 
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Ook de onderlinge samenwerking tussen behandelend specialist, huisarts, 

verzekeringsarts en bedrijfsarts behoeft nog steeds verbetering, zo meent de 

Commissie. 

Lukt hartrevalidatie echter wel, dan leidt dat zowel tot een verbetering van de 

lichamelijke conditie a ls tot een groter zelfvertrouwen van de patiënt, en tot 

minder angst. 

Veel knelpunten ziet Lindeboom bij de tweede categorie uit het stroomdiagram: 

'In veel gevallen is terugkeer in de oude functie niet meer mogelijk. (.") Hoe 

langer de uitval wegens ziekte des te moeilijker is de weg terug. Bovendien kan 

het 'management' een functie niet eindeloos open houden. Mijns inziens zouden 

de aan termijnen en procedures gebonden verzekeringsgeneeskundigen, alsmede 

de curatieve collégae wat meer aandacht kunnen schenken aan dit facet. Anders 

gezegd: onnodig lange procedures, vele onderzoeken op rij, trage berichtgeving 

en dergelijke kunnen iemand zijn baan kosten'. 148 

Bangma 
149 

wijst op belemmeringen in de interrelatie van klinische specialisten 

en revalidatieartsen waardoor de indicatie voor revalidatie niet of te laat wordt 

gesteld en waardoor een gerichte, vroege preventie van invaliditeit te vaak 

achterwege blijft. 'De revalidatie in de algemene ziekenhuizen heeft zich 

slechts langzaam ontwikkeld; ze wordt nu belemmerd door de richtlijnen van het 

Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en overheid. Dit is te meer 

te betreuren omdat de revalidatie vroeg dient te beginnen. Vroege herkenning 

van dreigende invaliditeit en vroeg begonnen, gerichte revalidatieve behandeling 

en begeleiding zijn voorwaarden voor de preventie van invaliditeit en handicap, 

kunnen onnodige verlenging van verpleging c.q. verzorging in ziekenhuizen en 

verpleeginrichtingen voorkomen'. 150 Elders noemt hij nog dat in de jaren 

zeventig de werkloosheid te gemakkelijk in het uitkeringspercentage is 

verdisconteerd, wat de revalidati e belemmerde, terwijl de laatste jaren 

bezuinigingen en de werkloosheid remmende factoren zijn geworden. 151 

Van Kemenade (19 83) 152 noemt als knelpunt nog het vrijwel geheel ontbreken 

in ons land van een op revalidati e (-technologie) gerichte industrie. 

Bangma 153 somt bovendien een aantal problemen op onderwijsgebied op, 

samenhangend met het nog steeds ontbreken van een hechte academische basis: 

- Weinig artsen in Nederland hebben in hun opleiding onderricht gehad in de 

revalidatiegeneeskunde en de door haar gebruikte methode en technieken, 

hetgeen de ontwikkeling van het gebied in sterke mate heeft bemoeilijkt; 

-Het onderwijs in de revalidatiegeneeskunde is nog steeds zeer summier en dan 

alleen aan die faculteiten waar een a fdeling (vakgroep) revalidatie aanwezig is; 
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- Eerst in 19 66 werd de eerste lector in de revalidatie benoemd (VU, 

Amsterdam); later volgden Groningen (19 71), Rotterdam (19 72) en Leiden 

(19 76); 

- De definitieve erkenning als klinisch specialisme kreeg haar beslag pas in 

1975. 

6. 7.3 Werkhervattingsproces 

Ten aanzien van de patiënten die in deze studie centraal staan, zijn de 

inspanningen van de curatieve gezondheidszorg in het algemeen, en die van de 

revalidatiegeneeskunde in het bijzonder erop gericht hen in een zodanige 

toestand terug te brengen dat ze hun vroegere beroep weer (zo veel mogelijk) 

kunnen opnemen. De werkhervatting is daarbij te beschouwen als het slu itstuk 

van die inspanningen en markeert tevens het einde van de verzuimduur. In het 

merendeel van de (korterdurende) ziekteverzuimgeval!en levert reïntegratie 

weinig moeilijkheden op. 

Bij langerdurend verzuim ligt de situatie vaak ingewikkelder. Er kunnen 

problemen optreden in de revalidatieperiode, bij voorbeeld als gevolg van 

iatrogene inval ider ing, of bij aanpassing van de arbeidsplaats. 154 Eerder is al 

aan de orde gekomen dat werkhervatting met name een probleem is bij diegenen 

die na het Ziektewetjaar doorgestroomd zijn naar de WAO. 155 Hooguit 20% van 

hen lukt het om na één of meerdere jaren weer aan de slag te komen. 

Hoewel de praktijk hier nog veel te wensen overlaat, is juist in de 

reïntegratiefase samenwerking van de behandelende sector met bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskundigen zeer belangrijk (zie onder andere Bllhm, 19 81 
156

, 

Luyckx, 1982 157, Buijs en De Keijzer, 1984 158) evenals de samenwerking met 

de ARBO-dienst in het kader van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet. De 

Roos (1982), 159 hoofd van de Arbeidsinspectie, onderstreept dat. f)aarbij 

herinnert hij tevens aan de mogelijkheid zijn dienst in te schakelen in verband 

met een beoordeling van aanpassingen op het werk uit een oogpunt van 

veiligheid en gezondheidsbescherming. 

Soe te rs (19 83) 160 vindt het in het licht van het boven aangedu ide belang 

merkwaardig dat over het werkhervattingsproces maar weinig geschreven is. 

Eerder in deze studie 161 is het beslissingsmodel van Philipsen al aan de orde 

geweest, waarin de - wisselende - vrijheid van de patiënt beschreven wordt om 

zelf het moment van hervatting (mee) te bepalen. Uit onderzoeken van Wiersma 

(19 80) 
162 

en Groo thoff (19 81) 163 werd reeds de veel te optimistische 

beoordeling aangehaald van het moment van werkhervatti ng, zowel bij huis-
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artsen als verzekeringsgeneeskundigen: De feitelijke ziekteduur bleek vaak 

(veel) langer te zijn. 

Ook zit er nogal wat variatie in de begeleiding van zieke werknemers vanuit de 

bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige hoek (Ris, 1978 164, Van Zaal, 

1981 165), zodat het niet eenvoudig is algemene uitspraken over werkhervatting 

te doen. 

Uit het eerder genoemde onderzoek van Wiersma (1980) bleek voorts dat de 

hervatting van de werkzaamheden na een maandenlange afwezigheid veel 

mensen in het begin erg moeilijk afging: 'Bijna één op elke drie personen voelde 

zich bij de aanvang van hun werk matig of nauwelijks hersteld. We kunnen ons 

hierbij afvragen of een gedeeltelijk herstel - voor halve dagen of op halve 

kracht - eigenlijk veel vaker had moeten en kunnen geschieden. Op onze vraag 

hiernaar antwoordde ongeveer de helft van de respondenten dat dit waarschijn

lijk of zeker niet mogelijk was in het bedrijf waar men werkte. De mening dat 

een gedeeltelijke werkhervatting niet mogelijk was, had soms te maken met het 

soort werk, maar het duidde veel vaker aan hoe gering de bereidheid en de 

flexibiliteit aan de kant van het bedrijf was om een geleidelijke aanpassi ng te 
166 167 . vergemakkelijken'. Ook Grond en De Pater (19 80) wezen hier al 

op. 

Een wat gunstiger beeld vertoont het onderzoek van Soeters (1983): 'Bij drie

vijfde van de patiënten die graag werkaanpassing zouden willen krijgen komt 

het daar daadwerkelijk van. Het gaat dan vooral om korter werken. Een kwart 

van alle werkhervattingen is niet tot volle tevredenheid van de patiënten 

verlopen. De redenen voor ontevredenheid zijn dat de werkaanpassing niet 

gerealiseerd kon worden, of dat de wel plaatsgevonden werkaanpassing de 

oorzaak van de ziekte of aandoening niet wegnam. Ook te vroeg weer aan de 

slag moeten, wordt als negatief genoemd. De overgrote meerderheid (81 %) van 

de hervatters is overigens van mening dat het tijdstip van werkhervatting juist 

d . ' 168 goe 1s. 

Geconcludeerd wordt dan ook dat voor beperking van langdurig ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid werkaanpassing van groot belang is. Uit Tabel 16 kan 

men een indruk krijgen van de aard van dergelijke aanp assingen. Daarbij blijkt 

het vooral om (tijdelijk) korter werken te gaan. 

In het onderzoek van Tordoir e. a. (19 78) 169 vond de werkhervatting in zes 

respectievelijk twintig procent van de gevallen plaats op advies van de huisarts, 

respectievelijk special ist, 22% deed het op eigen initiatief en 60% na 

beoordeling door de verzekeringsgeneeskundige, soms samen met de 

behandelend arts. 
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Tabel 16 Werkaanpassingen bij 39 respondenten (meerdere aa npassingen konden 

worden genoemd) 

andere werktijden en/of gedeeltelijke werkhervatting 

lichter, minder inspannend werk (maar in feit e 
deze! fde functie-inhoud) 

werk in andere ruimtes 

andere functie(-inhoud ) 

werk met andere collega's 

langzamer arbeidstempo 

geen ploegendienst en anders 

Totaal 

30 (45 %) 

11 (17 %) 

7 (11 %) 

6 9 %) 

5 8 %) 

5 8 %) 

2 2 %) 

66 (100 °/~ 

Bron: J. Soeters, Patiënt, gezondheidszorg en langdurige z iekte. Maastricht, 

1983, p. 81. 

Op het punt van aangepaste arbeidsplaatsen ziet ook de curatieve gezond

heidszorg zich in toenemende mate met een groot maatschappelijk vraagstuk 

geconfronteerd: In het arbeidsbestel in ons land lijkt steeds minder plaats te zijn 

voor mensen die niet voor honderd procent gezond zijn. Allerlei revalidatie

inspanningen ten spijt lukt reïntegratie steeds minder, terwijl ook de gemiddelde 

leeftijd waarop men nog een kans op terugkeer maakt steeds verder lijkt terug 

te lopen. Kuné (19 82) 170 wij s t in dit verband op richtlijnen in het GMD

Handboek uit 19 82. De leeftijd van 45 jaar wordt als een grens beschouwd 

waarboven intensieve begeleiding naar werkhervatting weinig zinvol geacht 

wordt. 

Het gaat hier om een problematiek die zich grotendeels aan de invloed van de 

behandelende sector onttrekt, hoewel eerder al Groothoff (19 80) 171 een weinig 

florissant beeld schetste van de bemoeienis die de gezondheidszorg wèl 

uitoefent of zou moeten uitoefenen. Het tekort aan aangepaste arbeidsplaatsen 

is niettemin van grote invloed op de totale lengte van de verzuimperiode en 

zeer frustrerend voor de op herstel gerichte medische inspanningen. Daarom 

wordt er een aparte paragraaf aan gewijd. 

6. 7.4 Tekort aan aangepaste arbeidsplaatsen 

De uitstroom uit de WAO zou aanzienlijk groter kunnen zijn en de instroom 

kleiner, wanneer er voldoende aanpasbare en aangepaste arbeidsplaatsen 
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voorhanden waren. Dit zou niet a lleen in het voordeel zijn van diegenen die 

reeds langere tijd gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, maar ook van hen die nog 

(vroeg ) in het Ziektewetjaar zitten en weer aan de slag zouden kunnen op een 

(t ijdelijk) aa ngepaste arbeidsplaats, bij voorbeeld met behulp van een spontane 

melding of op grond van art ikel 30 van de Ziek tewet. Deze wettelijke 

mogelijkheden z ijn spec iaal gecreëerd om al tijdens het Ziektewetjaar tot een 

aarigepaste werkhervatting te komen, of eventueel op de eigen, (tijdelijk) 

aangepaste werkplek aan de slag te kunnen. 172 

Pleidooien voor meer aangepaste arbeidsplaatsen klinken niet allee n vanuit de 

gezondheidszorg. Zo stelt de econoom Douben (1981) 173 dat een hoge 

prioriteit dient te worden gegeven aan het in dienst houden van gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten met behulp van aangepast werk, mede om te voorkomen dat 

dez e categorie ondanks een restcapaciteit op de arbeidsmarkt het stempel krijgt 

van moeil ijk bemiddelbaar. Ook Bax (1981 ) 174 onderstreept de noodzaak van 

het zolang mogelijk vasthouden van potentiële arbeidsongeschikten in het 

arbeidsproces . En Sterre nberg (1982 ), 175 oud-medewerker van de SVr, bepleit 

vooral een inventiever en meer expe ri menteel beleid voor arbeidsongeschikten 

die jonger z ijn dan 35 jaar. 

De realiteit gebiedt echter te zeggen dat er een groot gebrek is aan aangepaste 

arbeidsplaatsen. Dat tekort lijkt bovendien alleen maar toe te nemen in tijden 

van economische crisis en stijgende werkloosheid, wat de terugkeer in het 

arbeidsproces van gedeeltelijk arbeidsgeschikten nog problematischer maakt. 

Grond en De Pater 176 wezen in 1980 op de moeilijkheden die de GMD 

ondervindt bij he t zoeken van arbeidsplaatsen voor wat zij anders-geschikten 

noemen: 'Het bl ijkt voor gezonden, speciaal voor de schoolverlaters, a l zeer 

moeilijk een baan te vinden. Voor iemand die, al of niet na omscholing, een hem 

passende functie nodig heeft om zijn "restcapaciteit in loonvormende arbeid om 

te zetten", is het een vrij uitzichtloze zaak geworden.' 

Ook uit het onderzoek van Wiersma (1980) 177 blijkt dat instanties zoals het 

GAB en de GMD nauwelijks in staat z ijn iets te doen voor diegenen die buiten de 

norm van arbeidsprodukt iviteit va ll en, vooral als het gaat om mensen van 

middelbare leeftijd met een laag -geschoold beroep en een lichamelijke 

handicap. 

In een onderzoek bij Stork-Henge lo constateerde Smulders (198 2) 178 dat de 

gebrekkige mogelijkheid tot gedeeltelijke werkhervatting één van de belangrijk

ste knelpunten vormde met betrekking tot het z iekteverz ui m, waardoor ook de 

revalidatie niet optimaal kon verlopen. 

Nijhuis en Soeters (1983) 179 troffen in de door hen in 1983 onderzochte 51 
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bedrijven vooral een tekort aan van aangepaste functies en van mogelijkheden 

om vanuit ploegendienst naar dagdienst te kunnen overstappen. 

In zij n dissertatie wijst Soeters (1983) lBO erop dat blijkens onderzoek 

werkgevers met betrekking tot het creëren van aangepaste functies een grotere 

bereidheid uitspreken dan ze daadwerkelijk aan de dag leggen, omdat partieel 

gehandicapten: 

- langere opleidings- en inwerktijden nodig zouden hebben, 

- in het algemeen minder efficiënt zouden producren, 

- vaker aanpassing zouden behoeven van de fysieke werkomgeving, 

- een grotere risicofactor in verband me t ziekteverzuim zouden vormen. 

Soeters acht de steekhoudendheid van deze argumenten nog lang geen 

uitgemaakte zaak, maar vindt he t wel een feit dat het beschikbare aantal 

aangepaste functie s sterk achterblijft bij de (maatschappelijke) behoe ft e e raan. 

Elders 181 bespreekt hij waarom deze situatie de laatste jaren verder 

verslechterd is: "Juist in tijden van economische crisis - zoals nu - raakt de 

aandacht van werkgevers steeds meer gericht op een optimale benutting van de 

arbeidsfactor (".) Als gevolg hiervan is een t ende ns tot intensivering van de 

arbeid gesignaleerd; deze veroorzaakt, dat werknemers met relati e f geringere 

aandoeningen niet meer kunnen voldoen aan de veranderende prestatie-eisen. Bij 

gebrek aan werk, dat overeenkomt met hun zogenaamde 'res tcapaciteit' vormt 

een volledige arbeidsongeschiktheidsverklaring dan nog vaak de enige -

maatschappelijk gelegitimeerde - uit weg. Ten slotte wijst hij erop dat onder 

andere Aling (19 69) deze problemen ook al in de tijd van de Interimwet 

Invaliditeitsrentetrekkers signaleerde als oorzaak van onnod ig voortdurende 

arbeidsongeschiktheid. 

Hoewel van vele kanten de behoefte aan aangepaste arbeidsplaatsen wordt 

onderstreept, alsmede het aanzienlijke positieve effect dat daarvan zou kunnen 

uitgaan op de omvang van het beroep op Ziektewet en WAO, laat de 

medewerking vanuit het bedrijfsleven, en ook van de overheid , op dit punt al 

jaren lang veel t e wensen over. De huidige wetgeving, 182 daterend uit 1947, 

houdt de verplichting in om 2% van het aantal arbeidsplaatsen per particulier of 

overheidsbedrijf in te richten voor minder-validen. Deze norm wordt echter als 

een dode letter beschouwd wegens het ontbreken van duidelijke criteria, 

controlemogelijkheden en sancties, en s teekt bovendien mager af ten opzichte 

van de ons omringende landen. In de Bondsrepubliek geldt bij voorbeeld een 

norm van 6% (Prins en Andriessen, 1983) 183 
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6. 7.5 Wetgeving 

Algemene onvrede met de zojuist geschetste situatie heeft geleid tot de 

voorbereiding van nieuwe wetgeving op dit terrein. In samenhang met het 

voorstel ter beperking van de uitkeringen bij ziekte werd in 19 82 aan het 

parlement het Wetsontwerp Arbeidsplaatsen Gehandicapte Werknemers (WAGW) 

aangeboden. 184 Daarin wordt het genoemde percentage van twee opgehoogd 

tot vijf, zodat werkgevers verplicht worden om op de twintig werknemers één 

gehandicapte in dienst te nemen of te hebben. Ook zijn er duidelijker criteria 

aangegeven, ontleend aan de WAO en AAW, en wordt voorzien in een 

controlesysteem met sancties. 185 

De hoogte van die financiële sancties zal van groot belang zijn voor het slagen 

van de wetgeving. Als deze te gering is kan in de hand worden gewerkt dat 

bedrijven toch liever jonge, gezonde, werknemers selecteren - zeker als de keus 

ruim is door hoge werkloosheid - wanneer daardoor dankzij een hogere 

produktiviteit een bedrag verdiend kan worden dat de hoogte van de boete te 

boven gaat. 

In wetenschappelijke kring bleken overigens wel enkele twijfels ten aanzien van 

het wetsontwerp (Zie bij voorbeeld Van 't Hullenaar en Van Koningsveld, 

19 82), 186 evenals binnen de bedrijfsgezondheidszorg. (Zie onder andere een 

commentaar van de NVAB, 1982). 187 Men vraagt zich met name af wat de 

gevolgen van de 5%-norm zullen zijn voor bedrijven die daar thans boven zitten, 

en hoeveel werknemers dat betreft. Ook bestaat er vrees voor een verstarrende 

werking. 

De indiening van het wetsontwerp veroorzaakte grote verdeeldheid tussen 

werkgevers en werkneme rs. De eersten verklaarde zich tegen, de vakbeweging 

was voorstander, (SER, 1982) 188, mede door de verwachting dat invoering van 

de 5%-norm ongeveer honderdduizend aangepaste a rbeidsplaatsen kan opleve-
189 ren. 

De toekomst van de wet kwam al snel in het gedrang doordat een aantal 

bedrijfstakken op ontheffing van de hen opgelegde verplichtingen aandrong 

(onder andere de bouwnijverheid). 19 O In de loop van de tijd nam de aandrang 

van werkgeverszijde toe om het wetsontwerp af te zwakken, later ondersteund 

door de Commissie-Geelhoed 
191 

(Vergelijk de gang van zaken rond de ARBO

wet 19 2). Eén en ander resulteerde er begin 19 84 in dat het ministerie van 

Sociale Zaken besloot af te zien van een verplicht percentage. Voorgesteld werd 

het vooralsnog aan de sociale partners over te laten om gedurende een bepaalde 

tijd - bij voorbeeld drie jaar - per onderneming of bedrijfstak maatregelen te 
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treffen die gericht zijn op handhaving en plaatsing van gehandicapte werkne

mers. Als na afloop van deze periode naar de mening van de Sociale 

Verzekeringsraad geen aanvaardbare maatregelen zijn getroffen, zou alsnog de 

wettelijke verplichting tot een percentage variërend van drie tot zeven kunnen 
193 worden opgelegd 

Overigens had de SER 194 in het kader van het volumebeleid in 1982 al de 

volgende aanbevelingen gedaan: 

- het wegnemen van buiten de gehandicapten zelf gelegen feitelijke en ver

meende belemmeringen door reservering van een aantal voor hen bestemde 

arbeidsplaatsen; 

- het wegnemen van bij gehandicapten zelf gelegen belemmeringen door een 

intensivering van de revalidatievoorzieningen; 

- het verbeteren van de coördinatie in de toepassing van bestaande en nog te 

creëren maatregelen door een betere samenwerking tussen de uitvoerings

organen, door een wijziging van artikel 30 Ziektewet en door een verzwaarde 

ontslagprocedure bij ziekte. 

Maar hoewel de overheid juist één van de sterkste pleitbezorgers is voor een 

volumebeleid, moet de Raad tweeëneenhalf jaar later vaststellen: 'Het kabinet 

maakt weinig haast met de realisering van maatregelen gericht op vermindering 

van het beroep op de Ziektewet en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet/Wet 

op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. De meeste maatregelen om langdurig 

arbeidsongeschikten te reïntegreren in het arbeidsproces, waartoe de SER in 

februari 19 82 unaniem adviseerde, zijn nog niet gerealiseerd Het noodzakelijke 

volumebeleid wordt op die manier onnodig vertraagd.' (SER, 19 84) 19 5 

Bij een bespreking van wettelijke voorzieningen in verband met arbeidsplaatsen 

voor minder-validen dient ten slotte nog aandacht besteed te worden aan wat in 

de wandeling sociale werkplaatsen genoemd worden: arbeidspilaatsen in het 

kader van de Wet Sociale Werkvoorz ieningen (W SW) waarvan er ongeveer 185 

zijn, verspreid over het hele land (Mertens, 1979) 196• In 1983 werkten daar 

ongeveer achtenzeventigduizend minder-validen, onder wie 23.000 geestelijk 

gehandicapten. Eén op de drie van hen ontving een WAO-uitkering. 19 7 

'Een maatpak bij uitstek' was de typering die lindeboom (1981) 198 gebruikte 

om het belang aan te geven van de sociale werkvoorziening, met name voor de 

categorie mensen di e dermate gehandicapt zijn dat hervatting van het werk in 

het bedrijfsleven ook bij aanpassing daarvan, niet meer te realiseren blijkt. 

'Zoals hiervoor al werd uiteengezet is een normaal bedrijf gekenmerkt door een 
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(productie)organisatie waar mensen bij worden gezocht. De sociale werkvoorzie

ning is daarentegen gekenmerkt door het feit dat er individuen binnenkomen die 

ieder hun specifieke aanpassingen en behoeften hebben. 

De sociale werkvoorziening heeft dan ook een grote diversiteit van werknemers 

(van imbeciel tot academicus) en een grote diversiteit van werksoorten 

(allerhande inpak- en montagewerk, hout- en metaalafdelingen, boekbinderijen, 

drukkerijen, tuinaanleg, groenvoorziening, bouwploegen, conciërges van scholen, 

beheerders van sportzalen en buurthuizen, administratieve centra en een scala 

van detacheringen bij zogenaamde non-profit instellingen).' 

Ook hier zijn de nodige knelpunten. lindeboom noemt er enkele: 'Om een 

aspirant-werknemer in de sociale werkvoorz iening een zo goed mogelijk 

"maatpak" te verschaffen, moge het duidelijk zijn dat goede, onbelemmerde 

contacten met zowel huisarts a ls specialist noodzakelijk zijn. Een uniform 

beleid van de werkers in de gezondheidszo rg blijft moeilijk, zeker als ook nog 

een verzekeringsgeneeskundige van he t GAK erbij komt. Die laatste heeft nogal 

wat problemen met de sociale werkvoorzieningspopulatie. Immers, de sociale 

werkvoorziening laat alleen mensen toe die iets mankeren. Zij aanvaarden dus 

"ziek" of met een handicap een betrekking. Bovendien worden zij op hun werk in 

hun ziekte al begeleid door een bedrijfsarts. Hierdoor wordt helaas veel dubbel 

werk gedaan.' 

Voorts worden de sociale werkplaatsen en zij die er werken, frequent met 

bezuinigingen geconfronteerd, bovenop de algemene maatregelen ten aanzien 

van arbeidsongeschikten, hetgeen leidt tot een cumulatie van financiële 

proble men (Zie bij voorbeeld de Stichting Nederlandse Gehandicaptenraad, 

19 84). 200 Dergelijke plannen stuiten dan ook op toenemend verze t, niet alleen 

van de direct betrokkenen en hun organisaties, maar ook op parlementair 

niveau. Zo wees de CDA-fractie in de Tweede Kamer, 201 in1983 bezuinigingen 

af vanuit de principiële overweging dat ook voor gehandicapten het grondwette

lijke recht op werk geldt; bovendien vond zij dat bedrijfseconomische belangen 

niet boven sociale belangen mogen worden gesteld. De voorzitter van de 

Adviescommissi e Werkloosheidsvoorz iening van de SER 202 ten slotte stelde, 

dat de betrokken staatssecretaris en de werkgevers een onevenredig zware last 

willen leggen op deze groep zeer kwetsbare mensen die, grotendeels buiten hun 

schuld, door een handicap en maatschappelijke oms tandigheden op de arbeids

markt geen kansen krijgen. 

6.8 Samenvatting 

Het diagram biedt belangrijke aanknopingspunten voor verdere uitwerking: de 
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ziekmelding; de centrale positie van de huisarts; verwijzingen binnen de eerste 

lijn, naar de tweede lijn en de geestelijke gezondheidszorg; revalidatie en 

reïntegratie. 

De ziekmelding volgt op een pre-verzuimfase, waarin arbeidsomstandigheden of 

andere oorzaken de balans belasting/belastbaarheid kunnen verstoren. De 

curatieve sector kan hier alleen (preventieve) invloed uitoefenen via signalering 

en samenwerking met de bedrijfsarts. Meer fundamentele preventie is te 

bereiken via humanisering van de arbeid, wellicht met behulp van de ARBO-wet. 

Wat er na de ziekmelding gebeurt wordt vooral bepaald door de opleiding, 

attitude, ervaring, werkomstandigheden en samenwerkingsrelaties van de 

huisarts, naast de aard en ernst van de aandoening. Verwijzingen kunnen zeer 

verzuimverlengend werken. Binnen de eerste lijn - bij voorbeeld naar de 

fysiotherapie - kan dat nog meevallen, indien er een goede samenwerking 

bestaat. Verwijzingen naar de specialist veroorzaken wachttijden voor het 

eerste consult, nader onderzoek en tweede consult. Onderzoek en behandeling 

gaan meestal poliklinisch, vaak zonder verzuim. Voor bepaalde specialismen of 

ingrepen bestaan (lange) wachtlijsten. Het aantal opnamen stijgt, terwijl de 

gemiddelde verpleegduur daalt. Ee n betere samenwerking tussen eerste en 

tweede lijn is dringend gewenst (consultatie, begeleiding bij verwijzingen, 

nazorg en berichtgeving). 

Ook de geestelijke gezondheidszorg werkt meestal ambulant. Een opname is 

vaak langdur ig, met kans op recidives, hospitalisering, stigmatisering en WAO

toetreding. Intensieve psychotherapie lijkt gunstige gevolgen te hebben, evenals 

toepassing van alternatieven voor opnamen, zoals tussenvoorzieningen. 

Curatieve inspanningen zijn gericht op reïntegratie op de eigen of een andere, 

aangepaste werkplek. Snelle revalidatie kan hierbij van groot belang zijn. Meer 

aandacht daarvoor in de curatieve sector en in de opleiding, alsmede voor 

wetenschappelijk onderzoek en uitbouw van voorzieningen op dat terrein lijkt op 

zijn plaats. 

Samenwerking met bedrijfs- en verzekeringsartsen is in deze fase belangrijk, 

maar vindt in de praktijk onvoldoende plaats. De werkhervatting zelf geeft 

nogal eens problemen: Bij meer bereidheid en flexibiliteit van bedrijfszijde om 

arbeidsplaatsen aan te passen zou het aantal WAO'ers st erk kunnen afnemen. 

Ook de huidige wetgeving sch iet tekort en verbeteringsvoorstellen ontmoeten 

veel weerstand, met name van werkgevers. Aangepaste arbeidsplaatsen bieden 

ten slotte nog de WSW-voorzieningen, die echter wel aan forse bezuinigingen 

blootstaan. 
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7 Iatrogene invalidering en de rol van het verwijzen 

7.1 Verwijzen nader bekeken 

Realiseert de behandelend geneesheer z ich vol
doende dat bij een verdere verwijzing binnen het 
medische kanaal de maatschappelijke consequen
tie: 'einde arbeidsleven' steeds dreigender wordt? 

J.Grond en D.de Pater 1 

Van de factoren die de verzuimduur kunnen beïnvloeden, speelt met name het 

verwijzen van de huisarts naar de specialist een belangrijke, zo niet cruciale rol, 

zoals valt af te leiden uit eerder aangehaalde onderzoeken. 2 Daaruit bleek dat 

de meeste wachttijd in de behandelende sector voor rekening kwam van een 

verwijzing naar de tweede lijn. Ook werden mogelijke verbanden gesignaleerd 

tussen een langdurig verblijf in het medische circuit ten gevolge van 

verwijzingen, en iatrogene invalidering. 3 Bovendien is verwijzen een handeling 

die bij uitstek te rekenen valt tot de competentie van de curatieve 

gezondheidszorg. Derhalve ligt het voor de hand om vooral op dit terrein te 

zoeken naar specifieke bijdragen zoals bedoeld in de vraagstelling van deze 

studie, en na te gaan in hoeverre het mogelijk en wenselijk is het aantal 

verwijzingen terug te dringen. 

Een groot aantal verwezen patiënten komt na verloop van tijd terug bij de 

huisarts met als conclusie van de betrokken specialist: op mijn terrein géén 

afwijkingen. 

Was een dergelijke verwijzing nu te vermijden geweest? Achteraf gezien is daar 

wellicht makkelijk ja op te zeggen maar in een concrete spreekkamersituatie, 

tegenover een misschien sterk aandringende patiënt isdat antwoord vaak 

aanzienlijk moeilijker te geven. Zo heeft een groot aantal klachten een psycho

sociale achtergrond 4. De huisarts kan deze echter vaak niet zonder meer als 

verklaring beschouwen, of uitsluiten dat er (ook) op lichamelijk terrein iets aan 

de hand is, zodat er toch vaak een verwijzing volgt. 

Al of niet verwijzen hangt derhalve mede af van de mate waarin de huisarts het 

risico durft te lopen dat er achteraf toch iets lichamelijks aan de hand blijkt te 

zijn, met eventuele schadeli jke, soms zelfs dodelijke gevolgen, en tuchtrechter

lijke consequenties. 

In het dagelijkse huisartsenwerk doen zich tal van situaties voor waarin men kan 

spreken van het manoeuvreren tussen de Scyll a van het Medisch Tuchtcollege en 

de Charybdis van de somatische fixatie. Daarbij moet er bovendien nog rekening 
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mee gehouden worden dat een arts veel eerder gestraft of berispt wordt voor te 

weinig aandacht, handelingen of verwijzingen dan voor te veel, hoe medicalise

rend of invaliderend de gevolgen daarvan ook zijn. 

Illustratief is de reactie van LHV-zijde op één van de overwegingen bij een 

uitspraak van het Medisch Tuchtcollege Eindhoven (19 81) 5, namelijk dat 

patiënten met een indicatie voor mammografie tevens moeten worden gezien 

door een specialist die ervaring heeft in het palperen, te weten een chirurg. Het 

Centraal Bestuur van de LHV 6 stelde naar aanleiding hiervan, dat: 

'- hierdoor de eigen deskundigheid en vakbekwaamheid van de huisarts wordt 

ontkend; 

- elke diagnostische methode zowel fout positieve als fout negatieve uitslagen 

kent, wat nog niet wil zeggen dat deze constatering alléén een indicatie voor 

verwijzing is. Een indicatie voor cervix-smear zou dan impliceren een 

verwijzing naar de gynaecoloog en een indicatie voor X-thorax zou dan een 

verwijzing naar een longarts tot gevolg moete n hebben; 

- hierdoor een sterke medicalisering zal optreden en het werk voor de huisarts, 

die nu eenmaal met vele onzekerheden moet omgaan, vrijwel onmogelijk wordt.' 

Het behoeft in dit licht gezien dan ook geen verwondering te wekken wanneer 

huisartsen bij de beoordeling van de vraag of zij wel of niet zullen verwijzen, 

liever het zekere voor het onzekere nemen, wellicht vanuit de geruststellende 

redenering: Baat het niet dan schaadt het in ieder geval ook niet. Steeds meer 

gegevens wijzen er echter op dat geruststelling in dit geval allerminst op zijn 

plaats is. Integendeel: Er kan wel degelijk schade worden aangericht, zoals in 

een volgende paragraaf 7 uitgebreider aan de orde komt. Daaraan voorafgaand 

willen we eerst nog stilstaan bij wat er zoal bekend is omtrent het proces van 

het verwijzen zelf. 

7.2 Onderzoeksgegevens 

Het aantal verwijzingen van ziekenfondspatiënten door huisa rtsen naar specia

listen is tot in de loop van de jaren zeventig vrijwel voortdurend gestegen. In 

19 52 vonden er per duizend ziekenfondsverzekerden 220 verwijzingen plaats, in 

19 62 351, in 19 73 461 en in 19 76 498; deze stijging deed zich voor bij alle 

huisartsen en alle specialisten, en was gespreid over het hele land (Kruidenier, 

1976) 8. Daarna volgde een periode van een zekere stabilisatie rond de vijf 

miljoen verwijzingen per jaar, hoewel er in het begin van de jaren tachtig van 

een (lichte) stijging gesproken kan worden (Zie Tabel 17). 

Ter vergelijking: de plattelandsarts Ruhe telde in 1938 slechts 31 verwijzingen 
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per duizend patiënten, en 117 in 19 54. 
9 

Tabel 17 Verwijzingen van huisartsen naar specialisten 

Jaar aantal verwijzingen 
per 1000 verzekerden 

verwijzingen totaal* 

461 

verwijzingen van huisarts 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

491 
486 
498 
502 
491 
498 
508 
507 
521 

470 
461 
477 

*)betreft ook verwijzingen van spec iali sten, tandartsen en dergelijke. 

Bron: LISZ - jaarverslagen. 

In de huidige situat ie zijn verwijskaarten (nog steeds) een maand geldig, waarna 

de specialist nog eens elf maanden zo nodig herhalingskaarten kan uitschrijven, 

die ook een maand geldig zijn. Dit betekent vaak carte blanche, zeker daar waar 

geen goede samenwerking tussen eerste en tweede lijn bestaat. Op grond van 

het zogeheten gemodificeerde verrichtingentarief wordt de specialist betaald 

per periode en voorts voor een groot aantal diagnostische en therapeutische 

handelingen (Van den Dool, 1984). 10 

Het is gebruikelijk bij onderzoek een tweedeling te maken tussen verwijzingen 

als zelfstandige beslissing van de huisarts en als conventie of administratieve 

handeling: Zo telden Van Es en Pijlman (19 70) 11 per honderd patiënten 41 

verwijzingen, waarvan elf herhalingsverwijskaarten, en acht verwijzingen 

wegens refractie-afwijkingen. 

Tusse n huisartsen onderling blijken aanzienlijke verschillen in verwijspercenta

ges te bestaan. Zo vermelden Dopheide en Van der Zee (19 77): 'Zelfs a ls we de 

extremen buiten beschouwing laten (te weten de 20% praktijken die in 1973 het 

hoogst scoorden en de 20% die het laagst scoorden) dan zien we dat het aantal 

verwij sk aarte n bij de resterende praktijken variëerde van plusminus 300 tot 

plusminus 530 per 1000 verzekerden. Dat wil zeggen dat de bovengrens bijna 
12 180% was van de ondergrens.' 

Uit onderzoek van Dopheide en Van der Zee (1981) bleek in dit verband 
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ondermeer het volgende: 

'Als een gemeente een ziekenhuis binnen haar grenzen telt, is het verwijscijfer 

gemiddeld zo'n 100 punten hoger dan als de gemeente meer dan 5 kilometer van 

het ziekenhuis verwijderd ligt. Een gemeente in Brabant of Limburg heeft 

gemiddeld 53 verwijskaarten per 1000 verzekerden meer dan gemeenten in de 

rest van Nederland. Telt de gemeente meer dan 50.000 inwoners (grote steden) 

dan is het verwijscijfer 63 punten hoger dan in plattelandsgemeenten en kleinere 

steden, afgezien van het feit dat in deze steden als regel een ziekenhuis is 

gevest igd en er dus al 100 verwijskaarten bij zijn geteld'. 13 

Wat het verband met de praktijkgrootte betreft komen er uit de wetenschap

pelijke discussie geen ondubbelzinnige geluiden, aldus Wijkel en Van der Zee 

(19 84). 14 Uit een onderzoek van henzelf blijkt dat een drastische praktijkver

kleining-zonder-meer leidt tot meer verwijzingen. Gaat deze echter gepaard 

met betere samenwerking, dan treedt juist een daling op. Hierop wordt later nog 

teruggekomen. 15 

Soeters (19 83) 16 vond in zijn eerdergenoemd onderzoek bovendien dat het 

aantal verwijzingen toenam als de patiënt in het begin van de ziekteperiode de 

behandeling als onduidelijk ervoer, en ook - op het eerste gezicht wellicht 

verrassend - bij een goede arbeidssatisfactie en een stabiel arbeidsverleden. Een 

verklaring hiervoor werd gezocht in het misschien in grotere mate aanwezig zijn 

van objectieve aandoeningen. 

Een andere factor die van invloed is op de stijging van het aantal verwijzingen is 

een toegenomen aandrang van patiënten om verwezen te worden, ook al ziet de 

huisarts daar de noodzaak niet van in. In een overzichtsstudie vindt Van der Wal 

(1981) 17 aanwijzingen dat dat weleens in twintig tot vijftig procent van de 

verwijzingen het geval kon zijn. 

Dopheide en Nijhout (19 82) 18 vonden in hun onderzoek dat 32% van het aantal 

ziekenfondspatiënten verwezen wordt op initiatief van de huisarts. Op basis van 

literatuurgegevens stelt Post (1983) 19 dat de huisarts geen invloed heeft op 

vijftig à tachtig procent van het aantal verwijskaarten. 

Degenen die zich met verwijsproblematiek bezighouden, onderstrepen de 

complexiteit van de materie en bepleiten grondiger onderzoek. Van der Wal 20 

vat samen: 'Het zal erom gaan macro-economisch onderzoek en statistische 

gegevens op de juiste wijze in verband te brengen met de resultaten van 

gedragswetenschappelijke studie en inhoudelijk medisch onderzoek naar het 

individuele handelen van huisartsen'. 

Ondanks bovenstaande problemen lijkt een aantal onderzoeken toch aanwijzin-
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gen te bevatten die bevestigen wat iedere huisarts met eigen casuïstiek kan 

aanvullen: Verwijzingen zijn (lang) niet altijd onvermijdelijk. 

Het zo min mogelijk verwijzen stelt wèl hoge eisen aan het vakmanschap van de 

huisarts. Het calculeren van risico's is daarbij essentieel, aldus Huygen 

(19 80) 21 , die zijn collega's aanspoort zich zelf niet te onderschatten en 

specialisten niet te overschatten, noch te gemakkelijk de risico's te aanvaarden 

van niet strikt noodzakelijke behandeling door anderen. 

Eerder 22 zijn al onderzoeksresultaten genoemd van omstandigheden die kunnen 

leiden tot een verlaagd verwijspercentage, zoals een betere onderlinge 

samenwerking in de eerste lijn, met name in een gezondheidscentrum; een 

toename van de huisartsendichtheid, een goede communicatie tussen arts en 

patiënt, evenals een goed gebruik van diagnostische faciliteiten. Dopheide en 

Van der Zee (19 80) 23 voorspellen dat dat laatste alleen effect zou hebben bij 

een frequent gebruik van diagnostische faciliteiten en therapeutische hulpmid

delen. 

Uit onderzoek komt verder naar voren dat verwijzen samenhangt met 

beroepsopvatting, werkwijze, toewijding, werktempo van de huisarts, samenwer

king met collega's en de werkrelatie met specialisten. 24 In dat verband wijst 

Van den Dool (1984) 25 erop dat vanzelfsprekend de kwaliteit van de verwijzing 

van zeer groot belang is. Deze valt in hoofdzaak af te leiden uit de verwijsbrief: 

Zijn er voldoende relevante gegevens vermeld, inclusief de resultaten van eigen 

onderzoek, en is er een duidelijke vraagstelling geformuleerd? Hieraan lijkt het 

in de praktijk nogal eens te schorten, meent Van den Dool. 

Er zijn ook een aantal factoren waarop de huisarts nauwelijks greep heeft, zoals 

de leeftijdsverdeling en de mentaliteit van patiënten, en in zekere zin ook de ge

zondheidstoestand. 24 

Van Aerts (19 80) vatte een aantal factoren in een schema samen (Zie Figuur 20). 

Het belang van het terugdringen van vermijdbare verwijzingen valt ook af te 

lezen uit het feit dat een hoog verwijspercentage bijna altijd samengaat met 

een hoog percentage opnamen. 26 De risico's die dat met zich meebrengt komen 

hierna aan de orde. Deze paragraaf willen we besluiten met de waarschuwende 

woorden van Bremer (1974) 27 dat het streven om onnodige verwijzingen terug 

te dringen niet mag leiden tot het te lang aanzien van klachten of te weinig dan 

wel te laat verwijzen. Daarmee is opnieuw het spanningsveld aangegeven waarin 

de huisarts dagelijks zijn weg moet zien te vinden. 
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7.3 Het medische bedrijf 

Het geduldig luisteren wordt vervangen door de 
diagnostische molen die bloed, urine of röntgen
beelden zo moet vermalen, dat niet de arts maar 
de molensteen van de medische technologie het 
diagnostisch kaf van het koren scheidt. Dat drijft 
de geneeskunde in het defensief, naar de smalle 
plaats waar de klinische geneeskunde haar bedrijf 
op zieken en ziekten uitoefent, maar waar de 
gezonde, bezorgde spreekuurbezoeker niet thuis
hoort. De hoofdpijn wordt zo beantwoord met 
een electroencefalogram, de buikkramp met een 
röntgenfoto en de angst om het hart met een 
cardiogram. De vraag naar hulp bij angst, zorg en 
spanning wordt door de patiënt vertaald in 
lichamelijke, aanvaardbare klachten, en door de 
arts gehonoreerd met een aanbod dat alleen bij 
epilepsie, darmkanker of hartinfarct informatie 
of zekerheid zou bieden. 

A. Dunning 28 

In de vorige paragraaf is aangegeven, dat minder verwijzen door de huisarts 

onder bepaalde voorwaarden mogelijk is. Dat lijkt gunstig, bijvoorbeeld vanuit 

financieel oogpunt, zowel ten aanzien van de kosten voor de gezondheidszorg als 

ten aanzien van die voor Ziektewet- en WAO/ AAW-uitkeringen. Dat moet 

vooral in sociaal-economisch moeilijke tijden een aantrekkelijke gedachte zijn 

voor beleidsmakers, evenals voor werkgevers en werkneme rs. Het zou immers in 

principe kunnen leiden tot premieverlaging voor zowel het ziekenfonds als de 

arbeidsongeschiktheidswette n. 

Maar is het ook aantrekkelijk voor de patiënt? Duidt het feit dat nogal wat 

verwijzingen op diens aandrang plaatsvinden er niet op dat deze eerder meer 

dan minder verwezen wil worden? Is hij wel voldoende op de hoogte van de 

risico's die aan een verwijzing verbonden zijn? 

Met het stellen van deze vragen wordt een gevoelig terrein betreden, waarop 

naast de successen ook het falen van de curatieve gezondheidszorg aan de orde 

zijn. Er is de afgelopen tientallen jaren, met name sinds de Tweede 

Wereldoorlog, tegenover de consument een beeld van de gezondheidszorg 

gecreëerd - vooral van de tweede lijn - alsof er voor elke kwaal wel een 

behandeling voorhanden was of binnenkort te verwachten viel. De laatste jaren 

echter is er veel meer aandacht ontstaan voor de schaduwzijden van het 

kolossale bouwwerk van de curatieve sector. Het is topzwaar aan het worden (de 

tweede lijn) in verhouding tot de basis (de eerste lijn): In 1990 worden er 7000 

huisartsen verwacht tegen 5350 in 1980, terwijl het aantal specialisten veel 

sneller zal toenemen, van ruim 8000 in 1980 tot ongeveer 11.500 in 1990 (Greep, 
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19 80) 29• Voorts zijn er grote organisatorische en financiele problemen. Maar 

vooral worden er steeds meer vraagtekens gezet achter de resultaten in 

verhouding tot de gewekte verwachtingen. 

Hogerzeil (1983) 30 stelt dat met het onder de knie krijgen van de infectie- en 

deficiëntieziekten en operatierisico's de geneeskunde haar technisch hoogtepunt 

bereikte. Daarna kregen ziektecategorieën de overhand die (vooralsnog) 

individueel niet te behandelen en massaal niet te bestrijden waren: irreversibele 

systeemaandoeningen, psychische stoornissen en sociale, economische en milieu

toxische gezondheidsproblemen. Hij vervolgt: 'Als er geen fundamenteel inzicht 

bestaat in ontstaan en aard van ziekteprocessen en gezondheidsproblemen, 

wordt de geneeskunde een (magische)-technische handeling die zichzelf min of 

meer autonoom op geleide van de technische kennis invult, maar er wordt geen 

merkbare verbetering in de volksgezondheid bereikt, noch bij het individu, noch 

bij de bevolking als geheel.' 

De nadelige kanten rond het medisch handelen, die de laatste jaren steeds meer 

aan het licht zijn gebracht, hebben aanleiding gegeven tot aanduidingen als 'het 

medische bedrijf', 'ziekenfabriek', 'medische maffia' en andere, minder vleiende 

kwalificaties dan men in de gezondheidszorg wel gewend was. Als serieuzere 

trefwoorden fungeren al eerder gehanteerde begrippen als medicalisering, 

somatische fixatie, iatrogene invalidering en hospitalisatie. 

Heeft de (curatieve) gezondheidszorg zich in de positie gemanouevreerd van de 

tovenaarsleerling die zijn eigen creatie niet meer de baas kan? De discussies 

hierover zijn vooral opgelaaid sinds de publicatie in 1974 van Medica! Nemesis 

van de filosoof Ivan Illich 31• In diens visie heeft de gezondheidszorg in het 

verleden relatief weinig bijgedragen aan een verbetering van de volksgezond

heid, en is ze inmiddels tot een factor uitgegroeid, die veel meer kwaad dan 

goed doet. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen klinische, sociale en 

culturele iatrogenese. 32 Een alternatief ziet Illich in niet-professionele, onder

linge hulp, die de gezondheidszorg voor een aanzienlijk deel zou kunnen 
33 vervangen. 

Nu hoeft men het niet met Illich's radicale visie eens te zijn om wel degelijk oog 

te hebben voor schadelijke bijwerkingen van het medische bedrijf en voor het 

feit dat aan welhaast elk medisch handelen risico's verbonden zijn. De relatief 

beperkte rol die aan de gezondheidszorg wordt toegeschreven bij het terugdrin

gen van allerlei ziektes kwam in het begin van het eerste hoofdstuk al ter 

sprake: In de vorige eeuw was het artsen al duidelijk dat het verbeteren van 

werk-, woon- en leefomstandigheden zeer belangrijk voor de volksgezondheid 
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d . d" h k . . d 34-36 was. Een eeuw later wor t in me 1sc e nng instemmen verwezen naar 

het werk van McKeown (1976) 37: Daaruit komt naar voren dat sociaal-economi

sche ontwikkelingen meer van inv loed zijn geweest op de sterftedaling die de 

westerse landen in de afgelopen honderd jaar hebben doorgemaakt dan 

ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hetzelfde geldt thans overigens in sterke 

mate voor veel ontwikkelingslanden. 

we· willen nu een aantal van die schadelijke bijwerkingen nader bestuderen, 

zonder daarmee overigens het kind met het badwater te willen weggooien, of -

in de woorden van Juffermans 38 - het klinisch-medisch model een belangrijke 

en legitieme plaats te ontzeggen in het geheel van de gezondheidszorg. 

7.4 Invaliderende factoren 

Iemand die zich gezond acht is kennelijk nog niet 
voldoende medisch onderzocht. 

A. Mertens 

Hoewel het afscheidscollege van Mertens (19 82) 
39 

zeker niet van ironie 

ontbloot was, gaf hij met de bovenaangehaalde zin een bezorgdheid van velen 

weer over bepaalde verontrustende ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Deze 

raken ook de groep patiënten, die in deze studie speciaal aan de orde is. Sinds de 

introductie van het begrip iatrogeen verzuim (De Groot, 19 58) 40 zijn er zoals 

we in de voorafgaande hoofdstukken zagen tal van verzuimverlengende aspecten 

binnen de curatieve gezondheidszorg gesignaleerd. Diverse auteurs maken in dat 

kader melding van invaliderende gevolgen zoals Van Mansvelt (19 74) 41 , Grond 

en De Pater (19 80) 42 , Knottnerus en Sommers (19 82) 43 , Luyckx (19 82) 44 , 

CCOZ-Werkconferentie (1982) 45 , De Graaf e.a. (1983) 46 , Buijs en De Keijzer 

(19 84) 4 7. Daarbij worden verschillende begrippen in verschillende betekenissen 

gebruikt. Wij willen in het hiernavolgende het woord iatrogene invalidering 

hanteren, en wel in de betekenis van: het arbeidsongeschikt(er) worden dan wel 

blijven als gevolg van foutief, onnodig of vertraagd medi sch handelen. 

Iatrogene invalidering kan het gevolg zijn van medisch-technisch-organisato

risch falen, zoals inefficiëntie, gebrekkige coördinatie en communicatie, te veel 

diagnostische en therapeutische handelingen. Daardoor kunnen patiënten te lang 

in de curatieve gezondheidszorg verblijven en/of aan onnodige risico's worden 

blootgesteld. Er kan ook een relationeel medisch falen aan ten grondslag liggen, 

dat tot uitdrukking kan komen in een niet-integrale benadering van de patiënt, 

in onvoldoende uitdiepen of in een een breder kader zetten van de hulpvraag, in 

bevordering van somatische fixatie en hospitali satie. Bovendien kan iatrogene 
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invalidering het gevolg z ijn van een inadequate uitvoering van de arbeidsonge

schiktheidswetten. 

Zonder te willen suggereren dit fenomeen hiermee afdoende te kunnen 

beschijven, laat staan te verklaren, zullen we de drie genoemde factoren - die 

wel te onderscheiden, maar ni e t te scheiden zi jn - nader uitwerken. 

7 .4.1 Medisch-technisch-organisatorisch falen 

Tijdens de inventarisat ie van knelpunten is al kort st ilgest aan bij inefficiëntie, 

wachttijden, het gebrek aan coörd inatie , communicatie en samenwerking, 

waardoor men noodge dwongen onnodig lang in het medische circuit ve rblijft. 

Dat kan een gewenning aan arbe idsongeschiktheid veroorzaken, min of meer 

onafhankelijk van de aandoening die de (aanvankelijke) verzuimreden vormde. 

Een verwijzing naar de tweede lijn houdt voorts bijna altijd in, dat de spec ialist 

in kwesti e diagnosti sche onderzoeken laat doen, die - nog los van het tijdsbeslag 

- risico's inhoude n, zoals op infecties, t e veel st ra ling, beschadiging of 

doorboring bij scopieën en cathete risaties; op ve rwi sse lingen van onderzoekma

t e riaal of beoordelingsfouten. Voor actief ingrijpende therapeutische handelin

gen - operaties, het toedi enen van medicijnen - geldt een analoge redenati e. 

Te vens brengen vrijwel a lle onderzoeken in meer of mindere ma t e ongemak met 

z ic h mee voor de patiënt, en vaak een pe riode van onzekerh e id en ongerustheid. 

De afgelopen jaren is niet alleen het aantal ve rwij zingen aanz ie nlijk gestegen 

(Zie Tabel 17) maar ook he t aanta l ve rrichtingen in de tweede lijn, vooral van 

diagnostische aard. Te vens is het technisch a rse naal st erk uitgebreid, wat in 

sommige gevalle n een grotere veiligheid betekende (bij voorbeeld in geval van 

echografie in plaats van röntgenfoto's) 48 , maar in ande re gevallen nieuwe, 

deels onbekende risico's met z ic h meeb rach t. 

He t aantal diagnostische verrichtingen st eeg van 19 60 tot 19 74 met een fac t or 

4,5. Ook het aanta l verrichtingen per patiënt is aanzie nli jk gestegen. 49 Deze 

trend ze t z ich voort blijk ens he t Financieel Overzicht van de Gezondhe idszorg 

1983 50: He t aan t a l opname n steeg van 1976 tot 1980 met 6%, het gebruik van 

functi e-, röntgen- e n labo ra toriumonderzoek daarentegen met respectievelij k 

13%, 17% en 50%. 
51 Terugblikkend op 1982 constateerde Van Es een toename van he t aantal 

z iekenhui sopnamen me t negen per dui zend inwoners, t erwijl ook het aantal 

poliklinische verrichtingen was gestegen, en wel met 10% in ve rg elij kin g tot het 

voorafgaande jaar; het aantal klinische verrichtingen van vrij gevestigde 
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specialisten nam met eenzelfde percentage toe. 

Hogewind en De Jager (1982) 52 vermelden dat van 1973 tot 1982 het aantal 

opgenomen patiënten per jaar van honderd per duizend inwoners toenam tot 112. 

Het aantal operaties steeg echter in die periode met 170%, het aantal 

röntgenfoto's met 90% en het laboratoriumonderzoek met ruim 300%. 

De Melker (19 82) 53 constateerde naar aanleiding van gegevens van het 

D!agnostisch Centrum in Utrecht niet alleen een toename van het aantal 

diagnostische verrichtingen, maar ook een relatieve stijg ing van het aantal 

negatieve uitslagen. Hij koppelt daaraan een dringend pleidooi vast voor 

gerichte diagnostiek. 

Hendrikx e.a. beschrijven in hun onderzoek uit 1981 54 Ln ziekenhuizen een 

toenemende hoeveelheid routines, diagnostische ingrepen en therapieën, vaak 

met behulp van ingewikkelde apparatuur, waarbij soms deskundig personeel 

ontbreekt en de lange termijngevolgen van de gebruikte methode niet bekend 

zijn. Door het complexe karakter van de hedendaagse medische zorg wordt 

volgens hen de kans op ongewilde effecten verhoogd 

Het bovenstaande roept vragen op naar het nut van al deze handelingen en naar 

mogelijke schadelijke gevolgen. 

In een bijdrage aan het Congres Grenzen van de gezondheidszorg in 19 82 haalt 

Leenen 55 een overzichtsa rtikel aan uit de Verenigde Staten, waar gebruik 

wordt gemaakt van het begrip flat-of-the-curve-medicine: Vanaf een bepaald 

punt in de patiëntenzorg voegen nieuwe medische handelingen niets meer toe 

aan de gezondheid van de patiënt. Onderzoek toonde bij voorbeeld aan, dat 

artsen die bij behandeling van hoge bloeddruk meer en duurdere laboratori um

testen gebruikten, niet noodzakelijkerwijze een beter resultaat behaalden. Ook 

bleken artsen vaak aan zowel normale als abnormale laboratoriumuit3Jagen 

voorbij te gaan. Voorts constateerde men dat een toename van chirurgen 

gepaard ging met een toename aan operaties, en dat een/derde van het 

röntgenonderzoek niet medisch was geïndiceerd Ten slotte hoefde 18,7% van 

6799 patiënten bij wie een niet-acute operatie nodig werd geacht, bij nader 

inzien niet geopereerd te worden. 

Leenen wijst ook nog op de defensieve geneeskunde: het verrichten van onnodig 

onderzoek en eventueel ook onnodige therapie om all e mogelijkheden uit te 

sluiten, uit angst voor aansprakelijkheid. Hij concludee rt dan dat: 'de gedachte, 

die zowel bij artsen a ls patiënten leeft, dat meer medische handelingen in het 

belang van de patiënt zijn, bij onderzoek niet zonder meer juist blijkt.' 56 

Bovenbeschreven situatie wo rdt ook wel getypeerd als diagnostische en 
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therapeutische overkill, of als medicine-à-la-mitrailleuse (Dunning, 1981) 
57

. 

Steeds meer wordt, ook binnen de curatieve gezondheidszorg, gesignaleerd dat 

dit schadelijke gevolgen kan hebben. Lapré (1983) 58 stelt dat de zorg teveel in 

specialistische, curatieve richting is doorgeschoten wat deze onnodig duur 

maakt, en onnodig belastend voor de patiënt; bovendien leidt het tot onnodige 

risico's en is vaak ontoereikend in het licht van de behoefte van de betrokkene. 

De Stichting Medische Registratie telde in 1973 ruim anderhalf miljoen 

opnamen, waarvan meer dan dertigduizend wegens complicaties van een reeds 

ingezette behandeling. 59 

Op grond van gegevens uit de Verenigde Staten berekenden Hendrikx e.a. 

(19 81) 60 dat per jaar in de Nederlandse ziekenhuizen tussen de 127.000 en 

185.000 ongevallen plaats zullen vinden - nogal eens met ernstige en soms met 

dodelijke afloop. Menselijke fouten zijn volgens hen de voornaamste oorzaak, 

naast de enorme technologische ontwikkeling. 

Van Es (19 80) 61 schat het aantal ziekenhuisopnamen wegens iatrogene letse ls in 

ons land op 5%, tegen 10% in de Verenigde Staten. 

Van der Eyck (19 82) 62 noemt een aantal van 650 doden per jaar (mede) als 

gevolg van fouten en ongevallen in ziekenhuizen, en 800 gevallen van blijvend 

letsel. Deze cijfers dienen volgens hem wel met enige voorzichtigheid 

gehanteerd te worden, omdat ze gebaseerd zijn op gegevens van het Academisch 

Ziekenhuis te Leiden, dat als enige in Nederland dergelijke cijfers openbaar 

maakte. 

Hier lijkt de grens te zijn overschreden waarop Leenen (19 83) 63 doelde in 

verband met de flat-of-the-curve-medicine: Wordt van daaraf doorgegaan met 

diagnostische en therapeutische behandelingen dan dreigt er schade voor de 

patiënt en kunnen er iatrogene ziekten ontstaan. 

Rümke wees in 19 80 64 op een ander aspect dat iatrogene invalidering in de 

hand kan werken: Met de groei van het aantal onderzoekingen neemt de kans toe 

dat er afwijkingen van het normale gevonden worden die geen werkelijke 

afwijkingen zijn. Ze behoren tot de 5% metingen waarvan het resultaat valt 

buiten de normen zoals die in de statistiek in de regel gehantee rd worden. 

Tegenover dergelijke vals-positieve uitslagen staan gemiddeld evenveel vals

negatieve uitslagen, waarbij ten onrechte geen afwijking geconstateerd wordt. 

In geval van vals-positieve uitslagen betekent het voor de betrokkene haast 

altijd nader onderzoek, met alle extra risico's vandien. 
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7.4.2 Enkele Oorzaken en achtergronden 

Iedere patiënt, die een rekening voor mij verte
genwoordigde, zou ik haten, zoals een logisch 
denker de tegenstrijdigheid, een heilige het 
wereldse geschipper. 

Simon Vestdijk, De dokter 
en het lichte meisje,p.8. 

Voor het terugdringen van iatrogene invalidering als gevolg van medisch

technologisch-organisatorisch falen is vanzelfsprekend de vraag van belang hoe 

de st ijging van het aantal verrichtingen te verklaren valt. Als belangrijke 

oorzaken en achtergronden zijn te noemen: 

- het gestegen aantal verwijzingen; 

- de groeiende medisch-technische mogelijkheden; 

- de medische opleiding, die technici kweekt 'die een deelgebied tot in hun 

vingers beheersen, maar hun vak veelal uitoefenen in een maatschappelijk 

luchtledig en in een noest geloof dat meer beter is.' (Dunning) 65; 

- de defensieve geneeskunde (Leenen) 66 , een screenings-attitude bij specialis

ten waardoor te veel onderzoek wordt gedaan bij patiënten, en wel des te meer 

naarmate er minder te vinden is, (Hatt inga Verschure) 67 dan wel uitsluitings

diagnostiek die iatrogene verzuimduurverlenging met zich meebrengt omdat het 

steeds moeilijker, duurder en tijdrovender wordt om aan te tonen dat aan een 

bepaalde klacht geen organische afwijking ten grondslag ligt. (De Groot) 68; 

- het verrichtingentarief. 

Deze opsomming is aan te vullen, en over elk punt valt veel te zeggen. Deels 

gebeurt dat elder s in deze studie, maar twee punten komen hier uitgebreider 

aan de orde, namelijk de technologische groei en het verrichtingentarief. 

Van vele kanten wordt er met bezorgdheid op gewezen - ook vanuit de curatieve 

sector - dat het zeer wenselijk, doch uiterst moeilijk is greep te krijgen op groei 

en gebruik van de medische technologie. Zo merkt Greep (19 81) 69 op dat 

pogingen om de opmars van de medische technologie te stuiten gedoemd zijn 

overal te mislukken. Durrer (19 83) 70 stelt dat er in de gezondheidszorg een 

'technologische imperatief' is, die zich onder meer uit in een overschatting van 

het nut van nieuwe apparatuur en van technologie in het algemeen. Meijler 

(1982) 71 beschrijft de gang van zaken rond de uiterst kostbare hartcatheterisa

tiekamers: Begin 1982 waren er in 44 ziekenhuizen 56 stuks, waarvan 43 vrijwel 

uitsluitend ten dienste van de coronaire angiografie, voldoende om de hele 

Benelux te bedienen. Dunning (1982) 72 concludeert ten slotte: 'Medische 

technologie, mits de voedingsbodem van mensen en middelen aanwezig is, 
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vertoont de trekken van ongeremde groei. Als daarbij inperking is geboden moet 

dat van buitenaf - door overheid, verzekeraars of patiënten - gebeuren, want 

alle technologie vermenigvuldigt zichzelf.' 

Een poging tot beperking van de kant van de ziekenfondsen leverde in 19 81 een 

fors conflict op tussen VNZ en de NZR 73 , waardoor overeenstemming uitbleef 

en de gelegenheid tot wildgroei op dit terrein bleef voortduren. 

Bruschke (1984) 74 noemt het aspect van de onvoldoende bekendheid met 

mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technieken, waardoor te weinig 

selectiviteit bij onderzoek en behandeling aan de dag wordt gelegd 

Hogerzeil (19 83) 75 wijst voorts op de invloed van patiëntenzijde: 'De eis van de 

consument een goed product te leveren, maakte dat de dokter van zijn kant 

behoefte kreeg aan mooie, technische spullen die hem graag werden geleverd 

door mensen die daarmee hun boterham moesten verdienen. Consumentisme, 

diagnosti c isme, technisch correctivisme hebben een majorerende invloed op 

elkaar en achterblijven of niet meedoen roept bij de arts schuldgevoelens op 

tegenover de patiënt.' Hij concludeert: 'Maar deceptie en teleurstelling bleve n 

bij de patiënt/consument met zi jn ziekten en bij de arts/producent met z ijn 

onoplosbare problemen niet uit. Het medisch-technisch produkt, de medisch

technische voorziening bleek op zich nog geen effectieve medische zorg te 

garanderen bij de vele aandoeningen en klachten die zich voordeden.' 76 

Deze constateringen bevatten ongetwijfeld veel waarheid. Om aan te geven hoe 

complex echter dit vraagstuk is, volgt hier nog een even ware constatering, die 

menig behandelend arts met instemming zal lezen: 'Wanneer alle ingrepe n en 

bemoeienissen ( •.• ) tot het herstel leiden wordt diezelfde techniek bejubeld, 

waar ze faalt wordt ze vervloekt om haar kille ontmenselijking' (Dunning, 

1981). 77 

De grote toename van het aantal diagnostische handelingen hangt niet alleen 

samen met de uitbreiding van mogeli jkheden ten gevolge van nieuwe apparatuur 

en technieken. Van diverse zijden wordt naar voren gebracht dat onderzoek op 

niet-strikte indicatie eveneens in de hand wordt gewerkt door de honorerings

structuur in de tweede lijn. Specialisten worden voor een groot deel betaald via 

he t verrichtingentarief, dat wil zeggen per medische handeling. Hoe me er 

verrichtingen derhalve, des te meer inkomste n. 

Van Es (19 82) 78 noemt dit om medische en financiële r edenen een uiterst 

onwenselijke situatie, en Dunning (1982) legt de relatie met het vo rig e punt: 

'Het is de kleine technologie van de dagelijkse geneeskunde die de koste n 
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veroorzaakt in duizendvoudig herhaald laboratoriumonderzoek, röntgenonder

zoek of electrocardiografie. Al die verrichtingen worden gehonoreerd en vaak 

aangemoedigd door een tarief- en verzekeringssysteem waarin het aanbod de 

vraag bepaalt en waar gebeurt wat kan. Automatisering in het klinisch-chemisch 

laboratorium heeft gemaakt dat relatief goedkoop series van twaalf tot twintig 

bepalingen als totaalpakket worden verricht, op voorwaarde dat het aanbod hoog 
. '79 genoeg is. 

Op basis van onderzoek van het Diagnostisch Centrum Oudenrijn stelt Peters 

(19 82) 80 dat een beleid van versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg 

alleen kans van slagen heeft als de bestaande financiële prikkels om patiënten 

over te hevelen naar en verder te behandelen in de tweedelijnsgezondheidszorg 

worden weggenomen. 

Deze mening valt ook te beluisteren onder specialisten zelf: De chirurg 

Landsman (1982) 81 spreekt van een mentaliteitsverandering die optreedt als 

artsen in opleiding een praktijk kopen, en vervolgens tot kooplieden worden, 

gebonden aan hypotheken, leningen, tarieven en aftrekposten. De internist 

Statius van Eps (1982) voegt hieraan toe: 'Als ik een praktijk zou hebben die niet 

goed loopt, en ik moest een gastro- of rectoscopie laten maken, zou ik ook 

weleens de neiging kunnen hebben om maar meteen in één moeite door, de 

twaalf-vingerige darm te willen bekijken. Dan verdien ik dertig gulden meer, al 

weet ik van te voren dat er met die darm niets aan de hand is'. 82 

De problematiek rond het verrichtingentarief kan niet los gezien worden van de 

keerzijde van deze medaille: het abonnementssysteem, dat inhoudt dat de 

huisarts een vast bedrag per jaar per ingeschreven ziekenfondsverzekerde. 

ontvangt. Daarin schuilt weer het risico van te weinig bemoeiingen door het 

ontbreken van financiële prikkels. 'De huidige combinatie van een abonnements

honorering voor huisartsen ( •.. ) met een verrichtingenhonorering voor specialis

ten vraagt natuurlijk om onnodig doorsturen van patiënten en heeft een 

toenemende en ongewenste verschuiving naar de tweede lijn tot gevolg', vindt 

Huygen (1984). 83 

Aan het einde van deze beschouwing over het aandeel van de techniek en de 

daarmee samenhangende verrichtingen in he t proces van iatrogene invalidering 

kan het geen kwaad om nog eens een gulden regel uit de geneeskunde aan te 

halen: Gegevens, nodig om een diagnose te stellen, zijn voor 70% te verkrijgen 

uit de anamnese , voor 20% uit het lichamelijk onderzoek en voor 10% uit 

aanvullend (laboratorium ) onderzoek. Voorwaarde is dan wel dat men de tijd 

neemt om naar de patiënt te luisteren. Daarom ter afsluiting het volgende 
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citaat uit 1846, waarin de vermaarde geneeskundige Addison vermeldt hoe zijn 

collega's de stethoscoop verwelkomden: 'Ze kijk en naar het instrument als het 

volmaakte ••. Ze verwaarlozen of verachten zo rgvuldig en nauwkeurig navraag te 

doen welke geen zinnig en verstandig arts zou nal a t en en veranderen een 

onschatbaar hulpmiddel in wat in hun hand tenm inste slechts een verraderlijk en 

onvolkomen surrogaat blijkt.' 84 

7.4.3 Relationeel falen 

Mijn dokter is een goede dok te r 
hij heeft mij niet zieker gemaakt. 

\A/illem Hussem 

Aan iatrogene invalidering kan ook een relationeel falen ten grondslag liggen: 

een ni e t-integr ale benadering door de behandelend arts, met te weinig oog voor 

oorzaken en achtergronde n van klachten en te veel voor een technische aanpak ; 

een houding di e somatisc he fix a tie bevordert en de patiënt niet gelijkwaardig 

bejegent. 

Illich (1976) 85 wijst op de afhankelijke positi e waarin pat iënten terecht kunnen 

kome n: ondeskundig, onzeker en passie f t egenov er de zekere, initiatiefrijke, 

ac tieve deskundige, die zegt wa t er dient t e gebeuren. De ve rbinding met de 

proble matiek uit deze studie uitwerke nd, concludeert Wiersma (19 80) 86 dat de 

patiëntenrol tot op hede n nog een grote ma t e van afhankelijkheid met zich mee 

(brengt) die onnodig en vermijdbaar z iekte- e n/of a fwezigheidsgedrag tot gevolg 

heeft . 

. A.fhankelijkheid kan verslavende vorme n aan nemen, zoals het steeds maar 

voorgeschreven willen krijgen van bepaalde medicijnen (slaapmiddelen, tranq uil

lizers, hoestdrank en, laxantia) , of bijvoorbeeld niet meer zonder fysio therapie 

kunnen. 

Ook de behoefte aan zekerh e id en bevestiging kan zeer groot worden, zoals 

bijvoorbee ld bij het a l eerder genoemde verschijnse l hospit ali sat ie in de 

psychiatrische behandelingssfe er: het dermate wennen aan de relatief veilige en 

vertrouwde s itua ti e in een inrichting dat men er bijna niet meer uitkomt of er 

na ontslag binnen korte of langere tijd weer t erugkeert wegens he t gemis. 

Trimbos (19 82) 89 wijst e r in dit verband op da t vooral het verlies van het 

soc iaa l netwerk bij inrichtingspatiënten tot een onnodig lang verblijf le idt: 

'Me er dan de he lft van de thans opgenome n patiën t en in ons land vertoeft a l 

mee r dan 10 jaar in een inrichting (e n per jaa r komen er 1300 chronische 

patiënten bij ). Niet ten gevolge van prima ire psychische stoo rnissen, die tot 
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opname leidden maar als direct gevolg van hospitalisatie.' 

Van den Dool (1984) noemt nog een belangrijk element, namelijk de vaak 

gebrekkige informatie aan de patiënt: 'De verwijsbrief, die nog vaak gesloten 

meegegeven wordt is daarvan de stille getuige. Hoe kan de patiënt zijn medebe

slissingsrecht effectueren als hij door de arts - huisarts of specialist -

onvoldoende wordt geïnformeerd? De mate van coöperatie van de patiënt zal 

afhangen van de mate waarin ook in zijn ogen medische beslissingen verant

woord en zinvol zijn. Het uiteindelijke resultaat - ook het al dan niet 

uitkeringsgerechtigde blijven - kan er van afhangen'. 90 

Hoe langer een behandeling, hoe meer onderzoekingen en doorverwijzingen, des 

te groter is de kans op somatische fi xatie (Grol e.a. 19 81). 91 Dat kan tot 

langdurige afwezigheid op het werk leiden, waardoor (weer) het proces van 

gewenning aan arbeidsongeschiktheid kan gaan optreden, en het steeds moeilij

ker wordt om het werk weer op te vatten. Van der Kooy (1983) 92 schrij ft hier 

het volgende over, kennelijk doelend op die groep patiënten bij wie geen 

organisch lijden bestaat of kan worden vastgesteld : 'Mensen waarvan het 

ziekteverzuim zes weken overschrijdt gaan een cruciale periode tegemoet. De 

statistische kans dat zij het werk definitief niet meer hervatten stijgt dan als 

het ware met de dag. Dat komt door twee fenomenen: somatische fixatie en 

uitkeringsfixatie. Somatische fixatie is een kringloop. Je voelt je niet lekker en 

je gaat naar de dokter om te vragen wat er met je aan de hand is. Als de dokter 

je nu uitsluitend 'lichamelijke aandacht' geeft, door alleen na te gaan of er een 

ziekte aanwezig is en geen aandacht aan andere mogelijke oorzaken besteedt, 

krijg je de indruk dat er mogelijk inderdaad een ziekte bestaat, ook al kan de 

arts die nog niet vaststellen. Je wordt je meer bewust van je klachten en je gaat 

er meer aandacht aan besteden. Dezelfde kringloop treedt op in het gezin en 

binnen de andere sociale omgeving. Je werkt niet, gaat naar de dokter of het 

ziekenhuis en dus zal er wel iets aan de hand zi jn: door het medisch systeem, 

door zij n omgeving en door zichze lf raakt iemand steeds meer op zijn 

'ziekteverschijnselen' gefixeerd. Hetzelfde kan gebeuren als een verzekerde het 

gevoel heeft dat zijn arbeidsongeschiktheid en zijn recht op uitkering worden 

betwijfeld. Het al of niet verkrijgen van een uitkering wordt een obsessie.' 

In een betoog dat erop gericht is laatstgenoemd risico te vermijden door een zo 

snel mogelijke reïntegratie te bevorderen ste llen Buijs en De Keijzer (1984): 

'Voor een zo spoedig mogel ijk herstel na langerdurend verzuim is de vertrou

wensrelatie tussen arts en patiënt essentieel, met name om onbevangen te 

kunnen praten over waartoe de patiënt binnenkort weer in staat is. Co ntroleren-
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de of sanctionerende elementen zijn daarbij onwenselijk omdat ze kunnen leiden 

tot een defensieve houding en (somatische) fixatie op wat men (nog) niet 

kan.'93 

Hiermee hebben we het overgangsgebied betreden van de curatieve naar de 

verzekeringsgeneeskundige sector. Daar zijn de a fg elopen jaren eveneens tal 

van invaliderende aspecten gesignaleerd, vooral bij de uitvoering van de 

Arbeidsongeschiktheidswetten. Omdat deze een weerslag kunnen hebben op de 

behandeling, en om duidelijk te maken dat ook buiten de curatieve sector 

iatrogene invalidering voorkomt, wordt hieraan nog een aparte subparagraaf 

gewijd. 

7.4.4 Verzekeringsgeneeskundig falen 

Bij het voorgaande wordt goed aangesloten door Van Zaal (19 80), 94 die 

waarschuwt voor fixatie van de cliënt op diens beperkingen doordat bedrijfsver

enigingen en GMD zich bepalen tot het beoordelen, etiketteren en van een 

uitkering voorzien van hun cliënten en geen effectief herplaatsingsbeleid 

ontwikkelen. Gedurende de tijd dat de aanspraak van de cliënt op een uitkering 

krachtens Ziektewet en WAO wordt beoordeeld heeft deze volgens Van Zaal 'de 

keuze uit slechts twee alternatieven: wel of geen uitkering. 'In deze situatie ligt 

he t voor de hand dat een cliënt zijn handicap en andere beperkingen benadrukt 

omdat daardoor zijn kansen op een uitkering stijgen. Wijzen op zijn resterende 

mogelijkheden kan hem, omdat hier werkbemiddeling nog niet aan de orde is 

ni e ts opleveren.' Van Zaal concludeert: 'Wanneer dan tenslotte, na ruim een jaar 

uitsluitend beoordeeld te zijn geweest, bemiddeling wel aan de orde komt, mag 

het geen verbazing wekken dat veel mensen hun beperkingen - noodgedwongen -

zo hebben gecultiveerd dat ze zichzelf in alle oprechtheid niet meer tot werken 

in staat achten.' 

Van der Wal en Buijs (19 82) 9 5 wijzen erop dat de Ziektewetcontrole ook tot een 

onnodig beroep op de curatieve sector kan leiden: 'Als patiënt sta je nu eenmaal 

sterker als je bij de huisarts bent geweest, medicijnen of een verwijskaart voor 

de specialist kan laten zien. Dat kan eveneens een proces van iatrogene 

invalidering in de hand werken.' 

Groothoff e n Hogerzeil 96 wezen reeds in 1977 op de anti -revaliderende aspec

ten in de benadering vanuit de gezondheidszorg, met name wanneer het accent 

wordt gelegd op het sanctioneren van de uitkering en het bepale n van het 

percentage arbeidsongeschiktheid in plaats van op het opheffen van de reden 

voor loonderving door preventie, revalidatie en refunctionalisatie. In dat 

verband bepleiten zij een Ziektewet-termijn van bij voorbeeld een half jaar en 
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het ombouwen van de WAO tot revalidatiewet voor bij voorbeeld tweeëneenhalf 

jaar, waarbij revalidatie en loonderving dienen te worden ontkoppeld. 

Van Mansvelt (1974) 97 noemde nog een specifiek punt: Uitsluitend financiële 

compensatie bij langerdurende ziekte of invaliditeit werkt meestal invaliderend 

in plaats van revaliderend, speciaal bij psychosociale achtergronden van het 

verzuim (32% van de door hen onderzochte gevallen). Later (1982) 98 scherpt hij 

d2t nog verder aan: 'Legalisering van psycho-sociaal veroorzaakt arbeidsverzuim 

met een daaraan verbonden uitkering werkt altijd fixerend op het klachtenpa

troon, oefent een anti-revaliderend effect uit op de herstelmogelijkheden, leidt 

de aandacht af van de werkelijke oorzaken en legt meestal een langdurig en 

kostbaar beslag op medisch-specialistische diagnostiek en therapie met het 

averechts resultaat dat de patiënt zich steeds meer bevestigd voelt in zijn 

gevoel dat er toch op lichamelijk gebied iets mis moet zijn.' 

Hieruit valt weer de noodzaak af te lezen van een integrale aanpak, ook buiten 

de curatieve sector. 

Grond en De Pater (19 80) 99 wijzen op een ander aspect van de toepassing van 

de WAO, dat anti-revaliderend en zelfs invaliderend kan werken, namelijk het 

geheel afkeuren van nog gedeeltelijk arbeidsgeschikten bij gebrek aan beschik

bare aangepaste arbeidsplaatsen. Een veel frequentere toepassing van artikel 30 

van de Ziektewet (gedeeltelijke werkhervatting met behoud van ziekengeld) zou 

kunnen helpen, maar medewerking van de werkgever is niet vlot te verkrijgen, 

waardoor ook van de patiënt begrijpelijkerwijze weinig coöperatie te verwach

ten valt, zo constateren de auteurs. 

Bij bovengenoemde anti-revaliderende aspecten tekent Polak (19 83) lDO aan dat 

de rechtsgronden van de arbeidsongeschiktheidswetten, die aanspraak geven op 

rechtvaardig loon en recht op zelfontplooiing en gelijke kansen, meer beloven 

dan wordt gerealiseerd. De snel groeiende werkloosheid heeft de uitvoering in 

de door de wetgever bedoelde zin van revalidatie, omscholing, rehabilitatie en 

tewerkstelling, eigenlijk vanaf het begin al gefrustreerd. 

7. 5 Kanttekeningen en conclusies 

Omtrent het vraagstuk van iatrogene invalidering en oorzaken die daar aan ten 

grondslag kunnen liggen valt nog veel studie en onderzoek te verrichten. Toch 

lijkt de veronderstelling gerechtvaardigd dat er in de curatieve gezondheids

zorg, zeker intramuraal, op niet onaanzienlijke schaal en in toenemende mate 
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iatrogene invalidering vóórkomt. (Voor een zeer recent en omvangrijk litera

tuuroverzicht over het onderwerp iatrogene schade: Zie Tempelaar, 19 84 101). 

Hierbij past wel een aantal kanttekeningen. Wat de behandelende sector betreft 

heeft in het voorafgaande het accent vooral gelegen op de tweede lijn, omdat 

daar de situatie het meest in het oog springt: de hospitalisering in de 

psychiatrische inrichtingen, de technologische ontwikkeling en de vele verrich

tingen in de ziekenhuizen, de somatische fixatie die erdoor veroorzaakt dan wel 

versterkt kan worden, de sterkere gerichtheid van specialisten vergeleken met 

huisartsen om maar een deel van het geheel te zien in plaats van de patiënt 

integraal te benaderen. 

Dat wil echter niet zeggen dat er van de hulpverleners in de eerste lijn geen 

iatrogene invalidering kan uitgaan: De huisarts kan patiënten te lang aan het 

lijntj e houden, fysiotherapie kan verslavend werken, noodzakelijke verwijzingen 

kunnen achterwege blijven en bes lissingen te lang uitblijven, en een niet

integrale benadering in de eerste lijn kan de kiem vormen van een (langdurige) 

somatisch fixatie. 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat iatrogene invalidering niet louter op 

het conto geschreven kan worden van artsen en anderen die in de gezondheids

zorg werken. Ook het aandeel van patiënten eri n verdient aandacht. 'Onze angst 

voor ziekte en dood, ons vertrouwen in de magie van de technologie, onze 

erkenning van de autoriteit van de dokter, al of niet gedwongen. ( ••. )wijzelf, als 

patiënten, die "blij zijn als er tenminste iets medisch, iets lichamelijks gevonden 

is'. ( ••• ) Die pillen slikken om te bewijzen dat we ziek zijn. Aldus een 

omschrijving van Ga les loot e.a. (19 83) 102. in een beschouwing over medicalise

ring - nauw verwant aan de problematiek uit dit hoofdstuk. Daarin komt de 

wisselwerking tussen artsen en patiënt eveneens volop naar voren (Zie bij 

voorbeeld Klinkert, 1982 103; De Swaan, 19 82 104). 

Een derde kanttekening betreft de technologie. Daarvan zijn vanzelfsprekend 

ook positieve aspecten te belichten, en oplossingen dienen dan ook niet gezocht 

te worden in de richting van het stoppen van de medisch-technische ontwikke

ling - zo dat a l mogelijk zou zijn - maar in die van een bepaalde mate van 

stu ring bij de ontwikkeling, selectie b ij of greep op de toepassing en een goede 

evaluatie. 

Eén van de meest voor de hand liggende mogelijkheden om iatrogene 

invalidering terug te dringen, is het vermijden van onnodige verwijzingen, hoe 

moeilijk dat soms ook zijn kan. Dat brengt ons weer terug bij het begin van dit 

hoofdstuk: de rol van de huisarts. De problemen waarvoor deze zich gesteld ziet 
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als hij tracht zo min mogelijk te verwijzen worden door Hogerze il (19 83) goed 

weergegeven: 'Indien de selectieve diagnostiek van de huisarts, hierin terzijde 

ges taan door anderen in de eerste lijn, heeft aangetoond dat er voor deze klacht 

en/of aandoening geen medicament of operatie bestaat, moet de patiënt in de 

eerste lijn blijven en moet er een oplossing voor zi jn probleem in de 

thuissituatie, het werk, de maatschappelijke structuur worden gezocht. De 

huisa rts is hier verantwoordelijk voor de beslissing 'doorsturen of niet' en voor 

het a fw egen van he t nut van deze beslissing voor de patiënt. De ervaring 

opgedaan uit evaluatieonderzoek leert dat lang ni et ie dere verwijzing in een 

beter resu ltaa t van de gezondheidstoestand resulteert. In het nemen van deze 

beslissingen moet de hui sa rts worden opgeleid, zodat hij de verantwoordelijkheid 

hi e rvoor niet aan anderen hoeft over t e laten.' 105 

Maar niet alleen de opleiding moet het de hui sa rts mogelijk maken het 

verwijzen te beperken. Andere voorwaarden z ijn onder meer het aantal 

patiënten, de werkomstandigheden, di agnostische en therapeuti sche faciliteiten, 

consultatie- e n samenwerkingsmog elijkhe den. 

Is een verwij z ing toch nodig, dan di e nt er in de tweede lijn geen ma xi male, maar 

optimale en vooral ook e fficiënte diagnostiek bedreven t e worden, gevolgd door 

een therapie die gericht is op snelle reïntegra ti e , en een zo spoedig mogelijke 

t e rugverwijzing naar de hui sa rts. 

Er kan met gepaste voorzichtigheid geconcludeerd worden dat de be ide , aan het 

begin geformuleerde vragen bevestigend te beantwoorden zijn : He t terugdringen 

van he t aantal verwijzingen - vanzelfsprekend voorzover dat medisch verant

woord is - is wenselijk gezien he t risico van iatrogene invalide ring, en mogelijk, 

mits de huisarts daartoe in staat gesteld wordt. Daarvoor zijn echter wel de 

nodige veranderingen noodzakelijk in de eerste én tweede lijn. Hetzelfde geldt 

voor andere mogelijke bijdragen van de curatieve sector, zoals die in het 

voorafgaande naar voren kwamen. Over de vraag hoe dergelijke verande ringen 

tot stand gebracht moeten worden, gaan de volgende hoofdstukken. 

7.6 Samenvatting 

Bij langerdurend verzuim spelen verwijzingen een cruciale rol. Die zijn in aantal 

na 1945 sterk gestegen. Vaak vindt de spec ialist echter geen afwijkingen. 

Verwijspatronen van huisa rtsen blijken zeer te verschillen, afhankelijk van een 

aantal factoren. Op sommige daarvan heeft de huisarts greep, op andere nie t. 

Patiënten dringen vaak aan op een verwijzing, hoewel een tocht door het 

medisch kanaal niet zonder risico's blijkt te zijn, vooral wat betreft iatrogene 
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invalidering: het arbeidsongeschikt(er) worden of blijven door foutief, onnodig of 

vertraagd medisch handelen. 

Drie aspecten daarvan - medisch-organisatorisch, relationeel en verzekerings

geneeskundig falen - worden nader bekeken. Tot het eerste zijn inefficiëntie, 

wachttijden en gebrek aan communicatie en coördinatie te rekenen, evenals het 

sterk gestegen aantal verrichtingen in de tweede lijn. 

Ook relationeel falen - vooral een niet-integrale benadering - kan invaliderend 

werken. Dat geldt eveneens als verzekeringsgeneeskundigen het accent teveel 

leggen op controle, sanctioneren van de uitkering en bepalen van het 

arbeidsongeschiktheidspercentage, en te weinig op revalidatie en werkbemidde

ling. Controle in de eerste ziektewetmaanden kan patiënten fixeren op wat ze 

niét kunnen, terwijl voor snel herstel het accent juist moet liggen op wat ze wél 

kunnen. 

Hoewel nader onderzoek nodig is, kan geconcludeerd worden dat terugdringen 

van het aantal verwijzingen (mede) wénselijk is, omdat zo onnodige ziektever

zuimverlenging en iatrogene invalidering teruggedrongen kunnen worden. De 

huisarts moet in staat gesteld worden om deze wenselijke verandering ook te 

realiseren. 
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8 Ideeën, bewegingen en ontwikkelingen in de 
gezondheidszorg als draagvlak voor verandering 

Een wereldkaart waarop Utopia ontbreekt is niet 
waard dat wij er een blik op werpen, want hij 
mist het enige land, waarheen de mensheid altijd 
op weg is. 

Oscar Wilde 

8. 1 Wenselijke veranderingen 

In de vorige hoofdstukken is getracht een nauwkeuriger inzicht te krijgen in de 

problemen die de relatie kenmerken tussen de curatieve sector en ziektever

zuim en arbeidsongeschiktheid. Een groot aantal knelpunten werd geïnven

tariseerd, gesystematiseerd en verder aangevuld bij de uitwerking van het 

stroomdiagram, bedoeld om aanknopingspunten voor verbeteringen op te sporen. 

Een aantal specifieke mogelijkheden voor dergelijke bijdragen, en zeker ook de 

wenselijkheid daarvan, kwam nadrukkelijk aan de orde bij bestudering van een 

essentieel onderdeel van het diagram, namelijk het verwijzen. Dit gebeurde in 

samenhang met iatrogene invalidering, één van de grootste risico's die 

verbonden zijn aan met name een langerdurend verblijf in het medische circuit. 

Op basis van het tot nu toe bestudeerde kan reeds een aanzienlijk aantal 

wenselijke en mogelijke bijdragen worden opgenoemd. Sommige gelden voor de 

gehele curatieve sector, andere zijn speciaal van toepassing op de eerste of 

tweede lijn, of de geestelijke gezondheidszorg. Overeenkomstig die onderverde

ling volgt dan nu een opsomming. Tussen haakjes staat het hoofdstuk of de 

(sub)paragraaf genoemd, waaraan het betreffende punt ontleend is. Elk punt 

dient conform de vraagstelling opgevat te worden als: 'meer nadruk dan tot nu 

toe moet komen te liggen op ... ' 

A. Wenselijke bijdragen uit de gehele curatieve sector 

x op individueel hulpverleningsniveau 

- een integrale benadering van de patiënt (3.4; 7.4.3) 

- aandacht voor de vraag: Is er sprake van arbeidsverzuim? (3. 4; 6.3.2) 

- zorgvuldigheid bij uitspraken over het wel of niet arbeidsgeschikt zijn 

(Inleiding; 6.3. 2) 

- informatieoverdracht aan en overleg met de patiënt (6. 3. 2; 7.4.3) 

- streven naar snelle revalidatie (3.4; 6. 7.1; 2) 

- verbetering van de informatie-uitwisse ling, coördinatie en samenwerking 

met verzekerings- en bedrijfsartsen (3.4; 6. 3. 2) 
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x op algemeen niveau 

- aandacht voor preventie (3.4; 6. 2) 

- ontwikkeling van samenhangende maatregelen om een verschuiving van 

activiteiten te bereiken van tweede naar eerste lijn (3.4; 5.1; 5.2; 6. 3; 6.5) 

- ontwikkeling van evaluatiemethoden voor diagnostiek en behandeling (3.4) 

- kennisverbetering via opleiding, na- en bijscholing, omtrent de relatie 

tussen werk en gezondheid en sociale zekerheid (3.4) 

- onderzoek naar beoordeling van arbeidsongeschiktheid (3.4) 

- onderzoek naar de rol van de curatieve sector bij ontstaan en voortduren 

van arbeidsongeschiktheid (3.4) 

- tegengaan van de nadelen van de scheiding tussen behandeling en controle, 

zoals statusverschillen, belangentegenstellingen en competentiekwesties 

(3.4) 

- verbetering van arbeidsomstandigheden (3.4; 5) 

B. Wenselijke bijdragen uit de eerste lijn 

- buiten het medisch kanaal houden van niet-medische problematiek (3.4; 

6.3.2) 

- behandeling en begeleiding zoveel mogelijk zelf (3.4; 6.3.1 en 2; 6.5.3; 7) 

- structurele samenwerking binnen de eerste lijn, bij voorkeur onder één dak 

(3.4) 

- zo mogelijk consulteren van de special ist in plaats van verwijzen naar de 

tweede lijn (6. 5. 3; 7) 

x bij verwijzing: 

- opstellen van een adequate verwijsbrief (6 • .5. 3) 

- open overleg met de patiënt (7.4. 3) 

- contact houden met de tweede lijn (6. 5. 3) 

- aandrang op snelle terugverwijzing (7.4) 

C. Wenselijke bijdragen uit de tweede lijn 

- geen maximale maar optimale diagnostiek (3.4; 7.4.1) 

- contact houden met de eerste lijn (3.4; 6.5.3) 

- snelle terugverwijzing naar de eers t e lijn (6.5. 3; 7) 

- verder bekorten van de opnameduur (3.4; 6.5.2; 7) 

- terugdringen van wachttijden in het algemeen (3.4) 

- specifieke maatregelen bij hardnekkige wachttijden en -lij sten, zoals bij 

orthopedie en urologie vaak voorkomen (3.4) 
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- waar mogelijk poliklinisch in plaats van klinisch behandelen (3-7) 

- uitbreiding van diagnostische faciliteiten ten behoeve van de eerste lijn 

(3.4; 7. 4. 1) 

- uitbreiding van revalidatievoorzieningen (6. 7. 2) 

D. Mogelijke bijdragen uit de geestelijke gezondheidszorg 

- terugdringen van wachttijden voor ambulante hulp (6.6. 2) 

- uitbreiding van AGGZ- voorzieningen (6.6.2) 

- ontwikkeling van psychotherapie ten behoeve van alle lagen van de 

bevolking (6.6. 3) 

- terugdringen van het aantal opnamen (3.4; 6. 6. 2) 

- uitbreiding van voorzieningen voor kortdurende opvang (3.4; 6.6.2) 

- bekorten van de opnameduur (3.3; 6.6.2; 7.4.3) 

- tijdens opname revalidatie, vooral gericht op behoud van vroegere baan 

(6.6.2) 

- verbetering van de nazorg (6.6. 3) 

Gedeeltelijk betreft deze opsomming bijdragen gericht op verbetering van die 

aspecten van de curatieve gezondheidszorg welke specifiek betrekking hebben 

op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, zoals verbetering van de kennis over 

deze problematiek, van de samenwerking met bedrijfs- en verzekeringsgenees

kundigen en opheffen van de nadelen van de scheiding tussen behandeling en 

controle. 

Grotendeels betreft het echter bijdragen die veranderingen beogen welke ook 

buiten het kader van deze studie wenselijk zijn. Deels weerspiegelen ze een 

aantal van de grote problemen van de gezondheidszorg, zowel organisatorisch -

het sterke accent op de tweede lijn, he t grote en steeds toenemend aantal 

verwij z ingen en verrichtingen, het gebrek aan samenwerking - als ook 

inhoudelijk: een te weinig preventieve, te weinig integrale en op sne lle 

revalidatie gerichte benadering die medicalisering, somatische fixatie en 

iatrogene invalidering in de hand werkt. 

Wat de ee rste categorie bijdragen betreft is al geconstateerd dat de daarvoor 

benodigde veranderingen uiterst moeizaam of in het geheel niet te realiseren 

waren. 1 We willen nu bekijken in hoeverre dat ook meer in het algemeen geldt 

voor veranderingen in de gezondheidszorg. 
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8. 2 Gezondheidszorg en veranderingen 

De geschiedenis heeft ons vele malen laten zien 
dat veranderingen in het maatschappelijk patroon 
niet eerder met succes kunnen worden doorge
voerd dan wanneer de tijd er rijp voor is ( .•. ). Het 
moment schijnt nu te zijn gekomen dat de 
werkers in de gezondheidszorg ingrijpende wijzi
gingen hiervan zullen aanvaarden. 

J. Hendriks (1974) 

Het blijkt dat het voor de gezondheidszorg een 
uiterst moeilijke opgave is die maatregelen te 
nemen die houtsnijdende kostenverlagingen tot 
gevolg hebben. Het terugdringen van honoraria, 
het invoeren van budgetfinanciering, de vermin
dering van het aantal ziekenhuisbedden, het 
invoeren van een lijst van geneesmiddelen, het 
levert geen fundamentele besparingen op. 

J. van Es (19 83) 

Er ligt een periode van bijna tien jaar tussen de hierboven aangehaalde woorden 

van de toenmalige staatssecretaris Hendriks 2 uit zijn Structuurnota Gezond

heidszorg in 1974, en het tweede citaat, afkomstig uit een hoofdredactionele 

tussenbalans in Medisch Contact 3 van het op basis van die nota ontwikkelde 

beleid. Die tien jaar werden gekenmerkt door vele, vaak zeer ingrijpende 

wetsvoorstellen, door steeds intensievere pogingen greep te krijgen op de 

gezondheidszorg en door maatrege len die miljarden guldens moesten opbrengen. 

Schrijvers en Boot (1984) 4 spreken in dit verband van beleidsarme bezuinigin

gen, zoals vacature-, bouw- en investeringsstops en bevriezing van het 

bestaande uitg avenpatroon. Dit bezorgde de gezondhe idszorg een vertrouwde en 

vooraanstaande plaats in de rij van bezuinigingsposten - samen met de sociale 

zekerheid en de sa la rissen van ambtenaren en trendvolgers - in regeringsverkla

ringen, troonredes, miljoenen- en voorjaarsnota's, en in tal van ambtelijke 

stukk en. 

Even vertrouwd is echter het beeld van verzet tegen tal van maatrege len, dat 

lang niet altijd zonder succes was. Mede daardoor ontstond een groeiende 

scepsis over de haalbaarheid van vele planne n, zowel bij gebruikers en 

beheerders van de gezondheidszorg, of bij hen die erin werken, alsook bij 

adviesorganen, het parlement, en soms ze lfs bij de regering. 
5 

Ook in de dagbladen vindt die een weerspiege ling: 'Ombuigingen stranden keer 

op keer' 6, 'Kamer ziet bezuinigingen gezondheidszorg niet slagen' 7, of 

'Ziekenfondsraad verwacht weinig van bezuinigingen' 8• Terugkijk end op de 

periode 1981-1982 schr ijft de parlementair ver slaggever van NRC Handelsblad 
9 
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dat veel van de beschikbare tijd van ministe r en parlement het afgelopen jaar 

opgegaan is aan het bespreken van bele idsonde rde len waarover de Kamer 

redelijk eensgezind was, maar waartegen de minister z ich in alle heftighe id 

teweer st elde. De belangrijkste vragen ove r onze toekomstige, door bezuinigin

gen gebreidelde gezondheidszorg, z ijn daardoor blijven liggen, concludeert hij. 

Me t eenzelfde verzuchting oogstte de FNV-vertegenwoordiger in de Zieken

fondsraad Bode veel bijval, ook van de zi jde van de artsen, tijdens een 

vergadering van de Raad waarin invoeri ng op grote schaal van eigen risico's 

werd afgewezen (1983) 10• Ook KNMG - voorzitter Daniëls (1984) 11 st e lt, dat 

steeds nieuwe ad-hoc-voorstellen en beslissingen die weinig samenhang in be leid 

lijken te tonen de procesgang naar he rstructurering van de gezondheidszorg 

ernstig verstoren. 

Bij een andere gelegenheid wees hij e rop dat echt e veranderingen in de 

gezondheidszorg alleen kunnen slagen met de volle en gemotiveerde medewer

king van alle werkers in het veld : 'Toch lijkt men te weini g inzicht te hebben in 

de elasticiteit van de zorg. De rek raakt er nu echt uit, zowel bij de mensen a ls 

bij de middelen. De belasting is al erg hoog en niet uitsluitend op het terrein van 

de bezuinigingen. Alleen a l de invoering van de budgettering is niet minder dan 

een omwenteling. Ook met betrekking tot de beroepsuitoefening zelve is veel in 

beweging. (". ) Gedurende een lange periode wordt een zeer zware wisse l 

getrokken op de motivatie van alle werkers in de gezondheidszorg. Het lijk t mij 

uiterst onverstandig telkens weer nieuwe extra bezuinigingen af te kondigen. 

Niemand weet dan meer waar hij of zij aan toe is. Het wantrouwen jegens de 

overheid neemt toe. Wie met succes bezu inigt wordt direct bestraft met een 

nieuwe bezuinigingsronde e n zal dus dergelijke inspanningen verder wel uit zijn 

hoofd laten.' (Daniëls, 19 84) 12 

De bezuinigingen waarop in dit geval gedoeld werd, betroffen die van 

t weehonderd miljoen extra voor 1985, met name ten laste van de z iekenhui zen. 

De NZR achtte dit in str ij d met eerder gemaakte afspraken, en ook 

onuitvoerbaar, onder andere vanwege de directe gevolgen voor de patiënten

zorg. 13 Zo zouden de psychiatrische ziekenhui zen radicaal een eind moeten 

maken aan enke le verbeteringen die de laats t e jaren onder maatschappelijke 

druk worden ingevoerd: he t werken met kleinere groepen patiënten, het 

terugdringen van de behandeling met medicijnen en het vermijden van 

dwangmaatregelen. 

'Men zal ons moeten aan tonen dat het verantwoord is nog verder te gaan met 

bezuinigingen zonder overleg, zonder ophouden. (".) Als je mensen die met veel 

idealisme in deze sec tor werken, gaat demotiveren door een bele id dat uitblinkt 
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door inconsistentie, krijg je moeilijkheden. Men moet voorzichtig zijn dat men 

een grote organisatie als de NZR niet tegen zich krijgt, want als wij niet 

meewerken, wat gebeurt er dan?' verklaarde NZR-voorzitter Vissers in 1983 in 

een interview, 14 waarin zelfs gezinspeeld werd op eventuele stakingen. Nu zijn 

die in de Nederlandse gezondheidszorg een zeer ongebruikelijk en ongebruikt 

middel. Dat dergelijke geluiden echter niet met een schouderophalen afgedaan 

kunnen worden, valt af te leiden uit de jaarrede van LAD-voorzitter Garvelink 

in 19 83, waarin hij onder meer zegt: 'Minister na minister en staatssecretaris na 

staatssecretaris loopt met het bezuinigingsspook in de achterzak in de 

gezondheidszorg rond en zonder overleg te plegen met de deskundigen en 

belanghebbenden wordt de ene na de andere maatregel uitgevaardigd, zoals 

arbeidstijdverkorting, beddenreductie, budgettering en de 3{! )% korting. ( ..• )De 

LAD heeft gemeend dat het moment gekomen was om met de andere 

vakorganisaties protest aan de tekenen anders dan in de vorm van boze brieven 

en telegrammen ( ••• ) Op dit moment vinden overal in het land acties plaats. In 

de gezondheidszorg worden acties voorbereid. Het is mijn vaste overtuiging dat 

nu het moment gekomen is om daaraan mee te doen, uit solidariteit en met het 

oog op wat ons in de toekomst nog te wachten staat.' 15 

De leden gaven aan deze oproep in meerderheid gehoor, hoewel ingezonden 

brieven in Medisch Contact duidelijk maakten dat niet iedereen zich daarin kon 

vinden. 

In een uitgelekt geheim advies aan het kabinet kwam een ambtelijke werkgroep, 

ingesteld om korte-termijnbezuinigingen te inventariseren, tot de conclusie dat 

de mogelijkheden daartoe uiterst beperkt zijn. Bovendien zouden ze de 

samenhang in het beleid verstoren en tot verzet kunnen leiden van patiënten en 

werkers, aldus het advies. De financiële situatie in de gezondheidszorg wordt 

precair genoemd, en aan elke denkbare bezuiniging blijken zulke nadelige 

inkomens-, werkgelegenheids-, administratieve of andere consequenties verbon

den te zijn, dat aangeraden wordt om extra bezuinigingen uit te stellen 

(Bruinsma, 1984) 16• 

Vergelijkbare conclusies vallen ook te trekken ten aanzien van het terrein van 

het financieringsstelsel van de gezondheidszorg. Nadat voorstellen tot aanzien

lijke reductie van het ziekenfondspakket, afkomstig van de fracties van de 

toenmalige regeringspartijen (Kamp/Lensing, 19 83) 17 door het kabinet zelf niet 

werden overgenomen , stelde de algemeen secretaris van de VNZ, De Vries: 'De 

conclusie kan geen andere zijn dan dat er als gevolg van de bezwaren tegen de 

inkomenspolitieke verschuivingen - van welke wijziging dan ook - vrijwel geen 
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mogelijkheden zijn om het ste lsel van ziektekostenverzekeringen op korte 

termijn fundamenteel te herzien.' 18 

Kortom, het tot nu toe gevoerde beleid lijkt in toenemende mate op zijn 

grenzen te stuiten, getuige ook het slot van een eerder aangehaald citaat 19 van 

Hendriks (1983), die de aanzet tot dit beleid gaf. Volgens hem heeft het 

inmiddels geleid tot een algemeen gevoel van bedreiging: 'Het is een volstrekte 

illusie dat men zo door kan gaan met gelden aan de gezondheidszorg te 

onttrekken. Dit zou tot amputaties leiden.' 

8.3 Het loslaten van het streven naar consensus 

dit veranderingsproces (kan) niet anders 
plaatsvinden dan via inspraak van de betrokken 
organisaties of van betrokken organen. Ik voeg 
eraan toe dat ik elke herstructurering kan verge
ten als u niet bereid bent om mede te doen. 

J.Hendriks op een LHV-vergade
ring, 10-4-1975. 

De urgentie van de problematiek noopt echter 
tot het nemen van beslissingen nu en kan niet 
wachten op consensusvorming die waarschijnlijk 
ook niet tot stand zal komen. 

L.Lamers 

Het in de vorige paragraaf geschetste beleid lijkt gekenmerkt door het in 

toenemende mate loslaten van een jarenlang streven naar consensus: een zo 

groot mogelijke overeenstemming tussen de betrokkenen over de behoefte aan 

of noodzaak van bepaalde maatregelen en de wijze van uitvoering ervan. Eén 

van de eerste signalen uit departementale kring - en tevens de bron van het 

tweede motto hierboven - viel te beluisteren in een artikel van de direc:teur

generaal Sociale Voorzieningen van het ministerie van Sociale Zaken, Lamers 

(19 81) 20• In een toelichting daarop zei deze: 'Maar ik denk dat je bij het treffen 

van maatregelen niet màg uitgaan en niet kàn uitgaan van het bestaan van een 

algemene consensus ( ... ), politici zullen op een gegeven moment zelfs tegen de 

visies van anderen in maatregelen moeten kunnen doorzetten' 21• 

Tot de gevoeligste graadmeters van consensus die beleidsmakers ten dienste 

staan, behoren de adviesorganen. Voor de gezondheidszorg zijn dat onder andere 

de Ziekenfondsraad, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en de SER. De 

laatste adviseert ook ten aanzien van de sociale zekerheid, net als de SVr. 

Eerder 22 zagen we al tal van voorbeelden waarin kabinetten voorstellen toch 

trachtten door te zetten, ondanks gebrek aan consensus in genoemde organen, of 

199 



dwars tegen (b ijna) unanieme adviezen in. De verantwoordelijke minister sloeg 

zelfs in 19 84 met de Wet voor de eerstelijnszorg de verplichte adviseringsronde 

over, waarop de Raad van State haar verdere medewerking weigerde. 23 Bij een 

eerdere gelegenheid schortte ook de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 

haar adviserende taken tijdelijk op. 24 

Deze ontwikkeling kan overigens niet losgezien worden van de s teeds hogere 

bezuinigingsbedragen die met name de gezondheidszorg e n de sociale zekerheid 

jaarlijks moeten opbrengen, vanaf de tweede helft der jaren zeventig. 

Grünwald en Van Gaaien (19 83) 
25 

hebben de gevolgen van een dergelijk beleid 

onderzocht voor een belangrijk beleidsonderdeel in de gezondheidszorg, namelijk 

de beddenreductie. Ze concluderen dat het toepassen van dwangstrategieën 

extra weerstand oproept e n bepleiten juist een beleid gebaseerd op consensus en 

betrokkenheid: 'De omstandigheden hiervoor zijn gu nstig. Het besef dat de 

gezondheidszorg te duur is leeft immers intussen bij alle groeperingen die bij de 

uitoefening van de gezondheidszorg betrokken zijn. Wel kunnen consensusstrate

gieën belemmerd worden door het vertegenwoordigend karakter van de 

onderhandelingspartners en de daarmee verbonden druk van de achterban. Dan 

kan "bargaining" een oplossing bieden. De vertegenwoordigende organen komen 

zodoende niet met lege handen voor hun achterban te staan en er worden niet 

eenzijdig offers gevraagd. ( .•. ). Bij de voorbereiding van een beleidsmaatregel 

zou daarom ook met de specifieke kenmerken van het beleidsveld in kwestie 

rekening moeten worden gehouden'. 

Van Es en Everwijn (19 83) 26 bepleiten met het oog op toekomstig beleid 

eveneens nauwgezette samenspraak van alle betrokkenen: artsen, beroepsorga

nisaties, medische faculteiten, z iekenhuizen, overheid, patiënten, kortom a ll en 

die belang hebben bij een goe de kwaliteit van de gezondheidszo rg en de daarin 

werkzame personen. 

Roscam Abbing (19 84) 27 acht onderlinge consensus e n maatschappelij ke 

aanvaardbaarheid voorwaarden bij overheidsordening ten aanzien van bij 

voorbeeld aantallen specialisten, functi es en faci liteiten. 

Vanuit een geheel andere positie klinkt eveneens een waarschuwi ng tegen het 

lo slaten van de consensus-benadering, name lijk van Marse li s (1984) 28 , als 

secretaris van de Ziekenfondsraad jarenlang zeer nauw betrokken bij beleids-

b "d" b 1 "d . . 1 . 28 voor ere1 mg, e e1 su 1tvoermg en - eva uat1e. 

Buijs en De Keijzer (1984) 29 verwachten moei lij kheden als het consensus

streven verlaten wordt in het kader van de eerdergenoemde adviesaanvraag 

inzake sociaal-medische begeleiding (19 83) , en wanneer één van de daarin 

voorgestelde eenzijdige modellen gekozen wordt. Ervaringen, opgedaan tijdens 
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de CCOZ-werkconferentiecyclus over deze problematiek, brachten hen tot een 

model waarin wordt getracht zowel tegemoet te komen aan eisen van 

samenwerking en coördinatie als recht te doen aan de inbreng van alle 

betrokken artsen. Tevens wordt in dat model minder ingegrepen in de huidige 

takenpakketten of te verwachten ontwikkelingen daarin, zodat het tot minder 

controverses hoeft te leiden. 'Over zo'n aanpak viel in het verloop van de 

werkconferentie een groeiende consensus te constateren tussen belangrijke 

vertegenwoordigers uit curatieve, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige 

hoek 30: een indicatie dat een oplossing mogelijk lijkt die op voldoende steun uit 

de artsenwereld kan rekenen. En - of men dit nu leuk vindt of niet - zonder zo'n 

ondersteuning is een uitweg uit de impasse ondenkbaar', oordeelden Buijs en De 

Keijzer. 

Op onderdelen vallen eveneens waarschuwingen te beluisteren voor de conse

quenties van het loslaten van consensus. 31 Bovendien is de curatieve 

gezondheidszorg dermate omvangrijk, complex en vooral onderling samenhan

gend, dat er vaak (duurdere) compensatiemechanismen te vinden zijn om 

bepaalde maatregelen te neutraliseren. Loslaten van consensus vergroot het 

risico van passief of actief verzet en dwingt tot omvangrijke en ingewikkelde 

controle-instrumenten op de naleving van maatregelen, met alle bureaucratie en 

extra kosten vandien. Daarin kon tevens wel eens een belangrijke verklaring zijn 

gelegen voor het feit dat maatregelen, die de overheid toch doorvoert, ondanks 

het ontbreken van consensus, lang niet altijd opbrengen wat ervan verwacht 

wordt. Zo constateerde de VNZ dat het invoeren van de eigen bijdrage voor 

medicijnen in 19 83 juist kostenverhogend heeft gewerkt. 32 Het College van 

Ziekenhuisvoorzieningen moet in haar jaarverslag over 19 83 33 vaststellen dat 

de vermindering van het aantal ziekenhuisbedden veel langzamer ging en 

aanzi enlijk minder besparingen opleverde dan was geraamd. En in het Financieel 

Overzicht 1985 wordt geconstateerd dat de wijziging van het ziektekostenver

zekeringsstelsel slechts 180 in plaats van de voor 1984 geplande 470 miljoen 
34 gulden op zal leveren. 

Op grond van zijn ervaring in de curatieve sector en als medisch adviseur in de 

plaatselijke en landelijke ziekenfondswereld komt Van den Dool (1983) dan ook 

tot de volgende conclusie: 'Mijn realiteitsz in zegt mij, dat bij bezuinigings

maatregelen tot het uiterste geprobeerd moet worden om in onderling overleg 

tot werkbare afspraken te komen en geen dwingende regels van boven af op te 

leggen; dat werkt frustr erend en demotiverend op artsen en andere medewer

kers die heel snel sluipweggetjes ontdekken om stoplichten te ontwijken. Wel 
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moeten er - met uiterste waarborgen omkleed - wettelijke mogelijkheden zijn 

om de, gelukkig zeldzame, echte "moneymakers" te corrigeren.' 35 

Enigszins vergelijkbare problemen doen zich voor bij de sociale zekerheid. Zo 

stelde Lamers begin 1982: 'Neem de WAO en de Ziektewet. Dan kun ie 

natuurlijk zeggen: ik ga die maatregelen zodanig inrichten en voorbespreken dat 

ook de betrokkenen - de arbeidsongeschikten en de maatschappelijke organisa

ties - ermee instemmen. Dat is natuurlijk heel aardig en ik zou willen dat het 

kon, maar die instemming komt er toch niet.' 36 

In die geest zette het toenmalige kabinet het voorstel door tot beperking van 

het ziekengeld, ondanks een advies van de SER dat op sommige punten verdeeld 

was, maar unanimiteit vertoonde in het uitgangspunt dat beperking van het 

ziekteverzuim tot de primaire verantwoordelijkheid behoort van de sociale 

partners; daarvan verwachtte de Raad positievere resultaten dan van beleid dat 

van bovenaf wordt opgelegd: In het eerste geval wordt het immers gedragen en 

geaccepteerd door de gezamenlijke bedrijfsgenoten (SER, 1982). 37 Het kabinet 

probeerde echter de tweede manier, maar moest ondervinden dat het maat

schappelijk draagvlak ontbrak: Stakingen alsmede kritiek van werkgeverszijde 

dwongen haar het voorstel in te trekken. 38 

Volgens de zojuist aangehaalde opmerkingen uit het SER-advies blijkt men zich 

bewust te zijn van de samenhang tussen het streven naar consensus en het 

verwerven van een draagvlak in een bepaalde sector van het maatschappelijk 

leven, waardoor maatregelen meer kans van slagen en beklijven maken. Het 

omgekeerde geldt ook, zoals het slot van een hoofdredactioneel commentaar in 

NRC Handelsblad illustreert (19 84) 
39

: 'Het kabinet en de politieke partijen die 

de coalitie steunen zullen uit dit verdeelde (SER-)advies geen andere conclusie 

kunnen trekken dan dat de oorspronkelijke plannen voor herziening van het 

sociale zekerheidsstelsel niet kunnen steunen op een solide draagvlak in de 

maatschappij'. 

Tot besluit volgt hier het begin van het concept-advies over de Wet 

Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (WGM), zoals dat met 

overgrote meerderheid werd aangenomen door de Nationale Raad voor de Volks

gezondheid (19 84) 40: 'De huidige advies- en overlegstructuur in de gezondheids

zorg wordt door de Wet WGM geweld aangedaan. Niet alleen wordt de positie 

van onder meer de Nationale Raad ondergraven en beknot, ook de bemiddelende 

functie van de adviesorganen wordt op losse schroeven gezet. Het ontwerp WGM 

gaat in dit opzicht zover dat e r feitelijk sprake is van een fundamentele en 

verstrekkende wijziging in de gevestigde overlegstructuren tussen de overheid 
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en "het veld" van de gezondheidszorg. Tegen deze aantasting maakt de Raad 

ernstig bezwaar.' 

8.4 Een alternatief: aansluiting op ontwikkelingen en bewegingen 

Wie de geschiedenis bestudeert moet in de 
ongehoorzaamheid der mensen hun meest wezen
lijke deugd zien. Alle vooruitgang is aan haar te 
danken. 

Oscar Wilde 

Het kost mateloos veel energie om verandering 
te brengen in gevestigde patronen. ( ••• ) De 
beweging is nodig om steun te organiseren voor 
de veranderingen en om ervoor te zorgen dat de 
discussies op een bepaald plan terechtkomen en 
uit de privébelangensfeer raken. 

Tineke van de Klinkenberg, wethouder gezond
heidszorg, Amsterdam 40 

Het bovenstaande bevestigt nog eens dat de gezondheidszorg moeilijk te 

veranderen is, althans met een van bovenaf opgelegd beleid, dat niet begrepen, 

gewenst, of gedragen wordt door de betrokkenen. 

Op korte termijn levert dat weliswaar een zekere mate van financiële baten op 

- zij het keer op keer minder dan de bedoeling was - maar de schade op langere 

termijn is - ook in financieel opzicht - niet te overzien. Die ontstaat door 

verstoorde verhoudingen tussen de overheid en het veld met als gevolg verlies 

aan vertrouwen, en groeiende frustraties, vooral bij diegenen die dagelijks borg 

moeten s taan voor kwalitatief en kwantitatief voldoende hulp. Er kan niet bij 

voortduring van uitgegaan worden dat zij die werken in de gezondheidszorg, 

loyaal en gemotiveerd genoeg blijven om - ook onder voortdurend slechtere 

omstandigheden en een stijgende hulpvraag - daarmee door te gaan ten koste 

van zich zelf. Het hoge percentage zieke doorwerkers vormt wat dat betreft 

een teken aan de wand. Het kan wellicht geen kwaad nog eens de waarschuwen

de woorden van de bedrijfsvereniging voor de gezondheidszorg uit 1983 in 

herinnering te roepen. Deze signaleerde een duidelijk verband tussen de 

bezuinigingen in de gezondheidszorg en het sti jgend ziekteverzuim aldaar, en 
42 sprak zelfs van roofbouw. 

Overigens mag niet geconcludeerd worden dat men binnen de curatieve 

gezondheidszorg wars is van we lk e verandering dan ook, integendeel : Zonder 

het bestaan van behoudzucht te wi ll en ontkennen kunnen we constateren dat 

één van de frustraties in die sector juist is dat daar de afgelopen jaren veel 

ideeën ontwikkeld zijn voor verbetering van de hulpverlening zonder dat die in 
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het beleid tot uitdrukking kwamen, of slechts voor zover ze pasten in de 

bezuinigingsschema's. Niet minder frustrerend is het om te zien hoe moeizaam 

bevochten vernieuwingen of experimenteerruimte onder druk van de bezuinigin

gen steeds verder in de knel kom en; ook di egenen die e r vaak zeer veel energie, 

creativiteit en vrije tijd in geînves teerd hebben, worde n het slachtoffer. 

Het aldus ontstane klimaat verhoogt bovendien ni e t bepaald de kans om in de 

curatieve sector gehoor te vinden voor de in deze studie aangeroerde 

problematiek, laat staan actieve bijdrage n te vragen ter oplossing ervan. Die 

kans diende toch a l nie t hoog te worden aangeslagen, zoals we al eerder 
43 zagen. 

De noodzaak dringt z ich op om tot een ande re aanpak te komen, die op een 

sne llere, effecti eve re , aangenamere manier leidt tot wenselijke veranderingen 

in de gezondheidszorg. 

Allereerst lijkt daarvoor rust in de gezondheidszorg nod ig , zoals Daniëls (1984) 

bepleitte: 'Rust ook om de reeds getroffen maatrege len t e evalue r en in hun 

uitwerking, eventuee l bij te sturen en misschien daarna gezamenlijk t e bez ien of 

ve rde re ombuigingen mogelijk, redelijk en zinvol z ijn'. 44 

Een de rgelijke rust kan echter ook aangegrepen worden om een begin te mak en 

met een ander beleid, dat niet van bovenaf opgelegd wordt, maa r z ich veel meer 

oriënteert op en tracht aan te sluit en bij wat er in de behandelende sector ze lf 

leeft aan ideeën en act iv iteiten, gericht op de mocra ti sering en verbetering van 

kwalite it, bereikbaarhe id en e ffi c iënt ie van de voorzi e ning e n. 

Verwacht mag worden dat maat regele n die daarop aansluiten meer kans mak en 

ook met succes ten uitvoer gebracht t e worden. Bovendi en kunnen ze van 

invloed zijn op het beroep op Ziek t ewet en WAO/AAW. 

Deze gedachtengang wi ll en we nader uitwerken. 

Tot in de jaren zestig waren he t vooral de gevestigde organi sa ti es die vorm 

gaven aan de ontwikke lingen in de gezondheidszorg - de KNMG en de daar in 

samenwerkende maatschappe lijke verenigingen voorop. Zij bepaalden lang e ti jd 

in grote mate vorm en inhoud van de hulp verlening , prioriteitss t e lling, 

arbeidsvoorwaarden en andere aangelegenheden. Los daarvan en soms lijnrecht 

er t egenove r ontstonden in de ja re n zeventig allerlei bewegingen en ac tivit e iten 

rond misstanden in de gezondheidszorg, rond het regeringsbele id en bepaalde 

a lte rnatieven daarvoor, of voor het verkrijgen van expe rimenteer rui mte. Het 

waren vooral vaak nog in op leiding zi jnde hulpverleners, en ook wel pat iënten , 

zoals het geval was in de psychiatrie, di e de rge lij ke ac tivite iten ontplooiden -

meestal apart, soms gezamenlijk, en met e igen organ isatievormen als actieco

mités en initiatiefgroepen. Al deze deelbewegingen z ijn bij e lkaar te beschou-
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wen als de beweging in de gezondheidszorg. 

Een preciese definitie van wat wel wordt aangeduid als nieuwe sociale 

bewegingen is moeilijk te geven. 43 In het hiernavolgende wordt in ieder geval 

geen strak gereglementeerde organisatie mee bedoeld, maar eerder een 

groepering van wisse lende omvang, samenste lling en verschijningsvorm, soms 

van een tijdelijk karakter. Men verenigt zich op grond van he t maatschappelijke 

doel dat wordt nagestreefd, en reageert vaak op actuele ontwikkelingen. 

De beweging in de gezondheidszorg belichaamde aldaar de democratiserings-
46 golf, die veel turbulentie veroorzaakte, maar tegelijkertijd een impuls voor 

vernieuwing betekende. In 1970 werden leden van de werkgroep 'kritiese artsen' 

nog met niet al te zachte hand verwijderd uit een KNMG-bijeenkomst, maar in 

de daarop volgende jaren r aakten ook de gevestigde organisaties meer gewend 

aan tot dan toe ongebruikelijke uitingsvormen van vernieuwingsdrang, waa rdoor 

creatievere samenwerkingsvormen konden ontstaan. (Zie ook Daniëls, 1984) 47 

Zo kwamen niet alleen buiten, maar ook binnen die organisa ties diverse 

vernieuwende ideeën tot ontwikkeling, die in bredere kring weerklank vonden, 

bij voorbeeld door publicat ie in vaktijdschriften, bijdragen aan congressen of 

door bepaalde acties. Bij voldoende ondersteuning en consensus resulteerde dat 

in feitelijke veranderingen, in bepaalde gevalle n mede dankzij druk van 

beweg ingen. 48 Hun optreden in de gezondheidszorg ging in de regel gepaard 

met acties, demons traties , petities of andere manifestati eve activiteiten, en 

verkreeg nogal eens ondersteuning van officiële instanties als beroepsverenigin

gen, werkge vers- en werknemersorganisa ties en ziekenfondsen. 

Deze bewegingen vertonen een bont bee ld, zowel naar inhoud en vorm als naar 

omvang en tijd gedurende welke ze optreden. Sommige z ijn kort en eenmalig 

actief, andere bestaan lange r, a l dan niet met onderbrekingen. Activiteiten 

kunnen zic h landelijk man ifes teren of regionaal, waardoor ze minder in he t oog 

springen. Er kunnen peri ode n van grote bloei zij n en van schijnbare of werkelijke 

inactiviteit (Z ie onde r andere Buijs, 19 77 49 ; Vijf jaar WGU, 19 79 50; Spijker en 

Van de Wijngaart, 19 84 51 , en voorts de jaargangen van een aantal periodieken 
. 52-55 van act iegroepen. 

In de komende hoofdstukk en zal worden nagegaan of er ideeën, bewegingen en 

ontwikkelingen, dan we l aanzetten daartoe zijn te cons tate ren, gericht op 

verbetering van de hulpverlening en di e mede de realisatie kunnen bevorderen 

van de eerder in dit hoofdstuk genoemde wense lijke en mogelijke bijdragen, of 

daarop aanvullingen kunnen vormen en zo het beroep op Ziektewet en 

WAO/ AAW kunnen helpen verminderen. 

Eerst zal het accent liggen op hen die in de gezondheidszorg werken, waarbij 
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eerste en tweede lijn afzonderlijk behandeld worden (Hoofdstuk 9 en 10). 

Vervolgens komen bijdragen van patiëntenzijde aa n bod (Hoofdstuk 11). De 

conclusies, zowel in het algemeen als ten aanzien van de ziekteverzuim- en 

arbeidsongeschiktheidsproblematiek, - komen voornamelijk in Hoofdstuk 12 aan 

de orde. 

Als beperking geldt dat vooral naar die ontwikkelingen en bewegingen gezocht 

zal worden, die een positief effect kunnen hebben op de bemoeienis van de 

curatieve gezondheidsz org met z iekteverzuim en arbeidsongesc hiktheid. Andere 

ontwikkelingen, die we inig, geen of wellicht juist een negatief e ffect kunnen 

sorteren, krijgen minder aandacht. 

8. 5 Samenvatting 

Op basis van de tot nu toe bestudeerde problemat iek valt een groot aanta l 

wenselijke en mogelijke bijdragen voor oplossingen te formuleren, betrekking 

hebbend op de eers t e en tweede lij, de gesstelijke gezondheidszorg en de 

curatieve sector a ls geheel. Ze zijn te onderscheiden in bijdragen van algemene 

aard en van spec ifieke , op arbeidsongeschiktheidsproblematiek gerichte aard. In 

beide gevallen blijkt de gezondheidszorg moeilijk te veranderen, door belemme

ring en in die sector zelf, en in het overheidsbeleid, dat z ich kenmerkt door 

s t eeds ingrijpender, van bovenaf opgelegde bezuinigingen. Op korte termijn mag 

dat dan besparingen opleveren - z ij het minder dan verwacht - de schade op lan

gere t e rmijn kon weleens veel groter zijn, vooral door het verlies aan 

vertrouwen. 

Het loslaten van het consensusmodel noopt ook tot omvangrijke, complexe 

controle-instrumenten om bij a fgedwo ng en maatrege len de vele en vaak 

duurdere compensatiemogelijkheden te blokkeren. Ten slotte wordt het zo nog 

moeilijke r aandacht te vragen voor de problematiek uit deze studie, waarvoor 

toch al wei nig inte resse bes tond. 

Een creatiever beleid, dat z ich oriënteert op ideeën, bewegingen en ontwikke

lingen binnen de gezondheidszorg ze lf, gericht op democratisering e n betere 

kwaliteit, bereikbaarheid, en efficiëntie, zou daarentegen op meer s te un kunnen 

r ekenen en we llicht ook de verzuimduur gunstig beïnvloeden. Met het oog hi erop 

vindt een uitgebreide terreinverkenning plaats in de volgende hoofdstukken. 
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9 De eerste lijn 

Hulpverlenen is vooral een probleem geworden 
voor hen die werken in de eerste lijn, die het 
dichtst bij de mensen en hun problemen staan, 
die het beste (horen te) weten hoe ze wonen, 
waar ze werken, hoe hun gezinssituatie is en 
hoe dun vaak het vernisje van materiele wel
vaart is, hoeveel onvrede en onzekerheid eron
der schui lgaat, hoeveel menselijke mogelijkhe
den onbenut blijven en vooral: hoe vaak indivi
duee l lijkende problemen niet los gezien kunnen 
worden van hun maatschappelijke achtergrond. 

Uit : Manifest van de Werkgroep Eerste Lijn. 
1 

Aan het begin van het vorige hoofdstuk werd een aantal wenselijke en mogelijke 

bijdragen genoemd ter verbetering van de betrokkenheid van de curatieve 

gezondheidszorg met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsproblematiek. 

De nu volgende verkenning vindt plaats tegen de achtergrond van die punten, 

voor zover ze van toepassing zijn op de eerste lijn. Gezien zijn centrale positie 

zal het accent vooral op de huisarts komen te liggen. Daarnaast komt ook de 

fysiotherapie uitgebreider aan bod, terwijl de rol van de praktijkassistent en het 

maatschappelijk werk wel aan de orde komen, maar nog verdere uitwerking 

verdienen. De bijdrage van wijkverpleging en gezinsverzorging ten aanzien van 

zieke werknemers za l in de regel bescheidener zijn; deze wordt derhalve ook 

minder in beschouwing genomen. 

9.1 Recente ontwikke lingen 

De curatieve gezondheidszorg had na 1945 aanvankelijk de handen vol aan de 

wederopbouw - het te boven komen van de oorlogsgevolgen voor de gezondheid 

van de bevolking en het herstel van de organisatie van de gezondheidsz org - en 

het verwerken van de geboortegolf. 

De eerste lijn had daarbij een relatief groot aandeel, omdat de opbouw van de 

tweede lijn - vooral wat ziekenhuisbouw betreft - tot in de jaren zestig aan 

financiële beperkingen onderhevig was (Juffermans, 1977) 2• Een uitzondering 

vormden de revalidatievoorzieningen, die juist een grote vlucht namen met het 

oog op de grote aantallen mensen die fysiek gehandicapt waren geraakt in de 

oorlog (Doeleman, 1979). 3 Wat de eerste lijn betreft, betekende het einde van 

de oorlog eveneens een stimulans voor de ontwikkeling van de gezinsverzorging 

in verband met de vele incomplete en berooide gezinnen (Zeldenrust en Ris, 

207 



19 82) 4• Aan huisartsen bestond er in de eerste na-oorlogse jaren een groot 

tekort, de praktijken waren zeer omvangrijk en de huisartsgeneeskunde bevond 

zich in een identiteitscrisis (Van Es, 19 80) 5, die men pas in de jaren vijftig te 

boven kwam. Een belangrijke mijlpaal vormde in die periode de oprichting van 

het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in 19 56, gevolgd door de Woud

schoutenverklaring. 6 Daarin werd als doel voor de beroepsgroep omschreven: 

het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en 

persoonlijke zorg voor de gezondheid van de zich aan hem toevertrouwende 

individuele mensen en gezinnen. Ook werden deeltaken voor de huisarts nader 

omschreven. Vanaf die tijd verschijnt het NHG-tijdschrift Huisarts en Weten

schap. 

In de jaren zestig groeide echter het besef dat het voor de huisarts - voo ral voor 

de solist - steeds moeilijker werd aan deze hoge idealen te voldoen. Daarvoor 

ontbrak het aan tijd, kennis, kunde en andere voorwaarden, terwijl ook de 

verandering in het ziektepatroon een voorname rol speelde: Voor de vooroorlog

se infectie- en deficiëntieziekten kwamen chronische aandoeni ngen, hart-en 

vaatziekten en kanker in de plaats, a lsmede een stijging van psychosociale 

klachten. (Zie onder andere Van Es, 1980 7; Hogerzeil, 1983 8; Post, 1984 9). 

Dat vroeg meer tijd en andere deskundigheden dan die welke de huisarts in de 

opleiding had verworven. Meer en meer leek hij zich hoofdzakelijk met 

verwijzen bezig te houden. Ook bij andere eerstelijnshulpverleners begon zich 

onvrede af te tekenen over hun eigen werkomstandigheden, alsmede over het 

gebrek aan samenwerking en erkenning van capaciteiten, vooral van de kant van 

de arts. 

In reactie op deze situatie tekende zich eind jaren zestig, begin jaren zeventig 

een kentering af. In theorie en in toenemende mate ook in de praktijk werden 

nieuwe antwoorden geformuleerd op de gerezen problemen; er ontstond een 

bonte scala aan activiteiten: Nieuwe samenwerki ngsvormen kwamen tot stand, 

zoals home-teams, groepspraktijken en gezondheidscentra, terwijl de behoefte 

groeide aan wijkgericht werken. (Zie bij voorbeeld Bierens en de Widt, 1979) 10 

Uit artike len in Huisarts en Wetenschap 11 bleek een sterk toegenomen 

belangstelling voor de invloed van psychosociale factoren bij ziekten, en een 

behoefte aan training in groepen, gericht op bestudering van de invloed van de 

arts in het patiëntencontact (Balintgroepen). Er kwam een eigen wetenschappe

lij ke- en service-inste lling: het Nederlands Huisartsen Instituut, gevolgd door 

universitaire huisartseninstituten. De wijkverpleging en fysiotherapie ontwikkel

den nieuwe werkwi jzen. De beroepsorganisaties van de diverse werksoorten in 

de eerste-lijn gingen samenwerken in het Nationaal Overleg Beleid Eerste 
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Lijn 12 en er ontstonden tal van service-bureaus, zowel op landelijk, en 

r egionaal als op plaatselijk niveau (respectievelijk het S-1 project 13 , het 

SPEL 14 , en bij voorbeeld de SOSEL 15 in Amsterdam en de OSER 16 in 

Rotterdam). Ziekenfondsen en gemeenten begonnen belangstelling te tonen voor 

versterking van de eerste lijn, 17 evenals de rijksoverheid (Structuurnota 

Hendriks, 19 74). 

EPn stimulans voor deze ontwikkelingen vormden tal van actiegroepen die 

halverwege de jaren zeventig ontstonden. Zij stelden specifieke eisen, met name 

aan de overheid, gebaseerd op een inhoudelijke analyse van de problemen 

waarmee de eerste lijn zich in de praktijk geconfronteerd zag. 

V . d . . k 1 . 18 d . . 19 h t 1 t h anu1t e WIJ verp eging, e gezinsverzorging, e a gemeen maa se ap-

pelijk werk 20 en later ook de fysiotherapie 21 werden landelijke actiegroepen 

opgericht in een aantal grotere plaatsen werden eerste lijns-werkgroepen 

actief. 22- 24 Vanaf 19 75 kon gesproken worden van een landelijke beweging. 

Een studiedag 25 over de Structuurnota-Hendriks resulteerde in de oprichting 

van het Landelijk Overleg van Eerste Lijnswerkers (LOVEL), mede-organisator 

van tal van drukbezochte manifestaties en demonstraties, waar vele werkenden 

in de gezondheidszorg hun verlangens voor een ander beleid kenbaar maakten, in 

t d d d b . . 26 D . oenemen e mate gesteun oor eroepsorgan1sat1es. e wensen en eisen 

waren gegroepeerd rond een aantal punten; met streefde een werkelijke 

versterking van de eerste lijn na, uitbreiding van personeel en middelen, en eiste 

betere (financië le) voorwaarden voor samenwerking, betere opleiding, na- en 

bijscholing, a lsmede vernieuwing van ziekenhuisvoorzieningen. 27 

Door deze verlangens kwam men in toenemende mate op gespannen voet te 

staan met de overh eid, die omstreeks diezelfde tijd een begin maakte met een 

financieel ombuigingsbeleid. We komen daar aan het eind van dit hoofdstuk op 

terug. 

Gaande de jaren zeventig valt er een verschuiving te constateren van de 

hierboven geschetste, vrij algemene activiteiten naar het opzetten van 

1 1 . . k . 1 k. . 28- 29 D d d p aatse IJ e en reg1ona e samenwer ingsproJecten. at verg e stee s 

meer aandacht en energ ie, vooral naarmate het zojuist genoemde beleid werd 

doorgezet (Hogervorst, 1982) 30. Er ontstonden meer specifieke initiatieven, 

zoals de Landelijke Vereniging van Gezondheidscentra (LVG) 31 , actiegroepen 

rond de praktijkverkleinings- en vestigingsproblematiek van huisartsen, 32- 33 en 

een landeli jk e vereniging van fysiotherapeuten in gezondheidscentra. 34 

Op de achtergrond speelde ook een groeiende onvrede een rol over de vaak 

symptoombestrijdende manier van werken in de gezondheidszorg, over het 

tekort aan aandacht voor, en inz icht in woon - werk- e n leefomstandigheden, en 
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over het grotendeels ontbreken van werkelijke preventie. (Z ie bij voorbeeld 

Gezondheidszorg in Nederland (1973) 
35 

en het Manifest van de Werkgroep 

Eerste Lijn, 1974 36. 

Aan het streven naar versterking van de eerste lijn is een inhoudelijke en een 

voorwaardelijke kant te onderscheiden, di e in nauwe onderlinge samenhang 

staan. Zonder naar voll edigheid te willen streven kunnen we daar de volgende 

e lementen onder rangschikken: 

- inhoudelijk: mense n zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen behandelen 

en begeleiden; het nastreven van een integrale benadering: klachten zien in 

same nhang met eventuele psychische en maatschappe lijke problemen, meer aan 

preventie toe willen komen, tegengaan van somat ische fixatie en medicalise

ring; ontwikkelen van onderlinge toetsing; 

- voorwaardelijk: meer samenwerking binnen de ee rs te lijn (met als meest 

vergaande vorm de gezondheidscentra) en daarbuiten; praktijkverkleining in 

samenhang met (se lecti eve) uitbreiding van personeel; een vestigingsbele id en 

ondersteunende faciliteiten; be t ere opleiding, bij - en nascholing, en goede 

financiël e randvoorwaarden. 

Een aantal van deze e leme nten zu lle n nu worden uitgewerkt. 37 ' 38 

9. 2 Takenpakket 

Het streven naar versterking van de eerste lijn ging gepaard met een 

heroriëntatie omtrent de taak van de huisarts. Jarenlang is deze omschreven als 

'wat in de kring der beroepsgenoten gebruikelijk is'. 39 Deze vage en 

onbevredigende formulering was voor de Landelijke Huisartsen Vereniging 

aanleiding om in 1975 een Commissie Tak enpakket in te stellen. 
40 

Twee jaar 
41 

la ter publiceerde deze een rapport, dat echte r niet werd aanvaard door de 

leden. Niettemin willen we een dee l weergeve n dat bij uitstek handelt over het 

huisartsaandeel in de relatie tusse n curatieve gezondheidszorg en ziekteverzuim 

en arbeidsongeschiktheid. 
42 

'Het is een hoofdtaak van de huisarts, bij de adviezen die hij aan z ijn patiënt 

uitbrengt de relatie tussen diens gezondheidstoestand, z ijn (resterende) werkca

paciteiten en zijn werkomstandigheden te betrekken. Dit betekent dat de 

huisarts, indien mogelijk, een gemotiveerd werkadv ies moet kunnen geven ter 

beantwoording van de vraag of werkhervatting dan wel werkstaking nade lig dan 

wel voordel ig voor de gezondheid van zijn patiënt kan zijn. Over werkaanpassing 

moete n nadere adviezen van arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kunnen worden 
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ingewonnen. Adviezen van huisartsen kunnen geen invloed op de uitkeringen 

vanwege de soc iale wetgeving hebben. ( ••. ) De huisa rts zal zijn taak ten aanzien 

van de werksituatie be t er kunnen volb rengen, indien er een intensievere 

communicatie zou bestaan tussen het uitvoeringso rgaan en de huisart s. De 

commiss ie is van mening dat, wanneer een uitkeringsper iode lange r dan vi e r 

weken gaat duren, begin en einde van dez e uitker ingsperiode door het 

uitvoeringsorgaan aan de huisart s dienen te worden gemeld. ( ••. ) Te le foni sche 

communicati e tussen behandelend geneesheer, verzeker ingsgeneeskundig e en 

bedrijfsarts dient zo veel mogelijk te worden vervangen door snelle schriftelijke 

informa ti e over en weer. ( •.. )Bij de hier genoemde categorieën geneesk undigen 

ontbreekt vaak inzicht in e lkanders visie en overzicht van áll e ter beschikking 

staande gegevens, waardoor hun me ningsvorming ernstig kan worden belem

merd, hetgeen soms le idt tot conflicten die niet nodig zouden zi jn geweest.' 

In 1981 werd er een ni euwe commiss ie ingesteld, die ei nd 1982 een concept-
43 takenpakket aan de achterban voo rlegde. In 1983 nam de LHV-ledenvergade-

ring dit ontwerp met enthousiasme aan; z ij bestemp elde he t als een uitstekende 

richtlijn voor toetsing, nasc holing en wetenschappelijk onderzoek, a ls minimum

uitgangspunt voor de beroepsop le iding, en als een mijlp aal in de ontwikkeling 

van de hui sa rtsgeneeskunde en daarmee van de Nederlandse gezondheidszorg. 44 

Aan de hand van be langri jke momenten uit het st roomdi agram willen we het 

r apport nader bek ijken, om te beg innen de passages die gewijd zi jn aan de 

relatie tussen werk en gezondhe id. Ook hier wordt het geven van een werkadv ies 

a ls een integraal onderdeel van de behandeling beschou wd. 45 Deze tekst is 

vrijwel ge lijk aan de eerste zeven rege ls van het hi erboven weergegevene uit 

1977. 

Op de relatie tu ssen werk en gezondheid wordt teruggekomen bij taken van de 

hui sart s met betrekk ing tot de beroepsbevolking, 46 waar genoemd wo rd en: 

'- op adeq uate wijze betrekken van de werksituatie in het behandelingsplan. 

- r eken ing houden met de wisse lwerking tussen patiënt, gezin en werkomgeving 

- zo nodig met de bedrijfsart s en verzek ering sgeneeskundige samenwerken 

- in het bedrijf gelegen of aan het beroep gebonden oorzaken van klachten of 

aandoeningen sig nale ren.' 

Dit wordt a ls volgt toegelicht: 

'De huisarts zal oog moeten hebben voor de wisselwerking tusse n pati ënt, gezin 

en de werkomgeving. Daarom kan samenwerking met de bedrijfsart s en 

verzekeringsgeneeskundige van grote betekenis z ijn. In een aantal ge va llen zal 

hierdoor invalidering kunnen worden voorkomen. De taak van de huisarts reikt 
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ook verder dan de zorg voor de individuele patiënt. Als hij door het contact met 

meer patiënten aanwijzingen krijgt dat aan het beroep gebonden of in het 

bedrijf gelegen factoren oorzaken van de klachten of aandoeningen zouden 

kunnen zijn, zal hij met de bedrijfsarts of het bedrijf contact opnemen.' 47 

Veel aandacht wordt ook besteed aan de entree-taken. Zo dient de huisarts in 

principe open te staan voor vragen om hulp, ongeacht de leeftijd, het geslacht 

of de levensfase van de patiënt of de aard van de problematiek, waarbij de 

medische deskundigheid van de huisarts richtinggevend is voor de wijze waarop 

h.. d . t. 48 IJ op eze vragen ingaa 

Vervolgens wordt geruime tijd sti lgestaan bij de vraagverheldering, 49 die onder 

meer van belang is om te voorkomen dat mensen ten onrechte in het medisch 

circuit belanden. Hieraan had eerder vooral Van Aalderen (1975) 50 veel 

aandacht besteed, en Schouten (19 82) 51 onderstreept eveneens het grote belang 

van deze fase. Hierin kan het komen tot afwijzen van de hulpvraag: 'De huisarts 

kan vragen, die geheel buiten zijn hoedanigheid als huisarts liggen, afwijzen. ( ••• ) 

Soms zal de huisarts de vraag ook afwijzen als deze geen hulpvraag in str ikte 

zin maar een doelvraag of alibivraag is. Belangrijk is dat de huisarts het 

karakter van een dergelijke vraag onderkent en dat hij hierover met de patiënt 

spreekt. Mocht de huisarts menen dat het niet op zijn weg ligt om bijvoorbeeld 

de ziekterol te legitimeren (bij een alibivraag) of om een bepaalde verklaring uit 

te schrijven (bij een doelvraag) dan is hij gerechtigd de vraag af te wijzen. Het 

spreekt vanzelf dat het afwijzen van de hulpvraag een zelfde zorgvuldigheid 

vereist als de andere onderdelen van het handelingsplan' aldus een toelichting 

uit het Takenp akket. 52 

Wat de diagnostische fase betreft wordt gewaarschuwd voor het (laten) 

. ht t 1 f . . d k 53 . d verric en van e vee o te weinig on erzoe ; ten aanzien van e 

behandeling dient de huisarts zich bewust te zijn van de risico's van een 

bepaalde handeling, met name van hetgeen men wel noemt somatische, 

h. h f . 1 f" . 54 psyc 1sc e o soc1a e 1xat1e. 

De centrale positie van de huisarts blijkt uit de nota zeer duidelijk. Als 
55 kenmerken daarvan worden genoemd: 

de medische invalshoek 

het generalistisch karakter van de hulp 

de directe, permanente en vrije toegank elijkheid 

de situering temidden van de groep(en) waarop hij is gericht 

de gerichtheid op mensen in hun leefsituatie , in het bijzonder op de 

gezinssituatie 
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de ambulante wijze van hulpverlening. 

Relatief veel aandacht is besteed aan het verwijzen. Er wordt op gewezen dit 
56 pas na zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen te doen geschieden. 

Goede relaties en duidelijke werkafspraken tussen hulpverleners in eerste en 

tweede lijn zijn nodig, terwijl de huisarts voorts als taak heeft de noodzaak van 

de verwijzing grondig te bespreken met de patiënt, de continuïteit en de 

coördinatie te bewaken (onder andere door ziekenhu isbezoek) en indicatiestel

ling en duur van de opname zorgvuldig te bewaken. 57 'Of de verwijzing 

uiteindelijk plaats zal vinden, zal hij laten afhangen van de motieven van de 

patiënt en de effecten op zijn relatie met de patiënt aan de ene kant en de 

kosten van de verwijzing en de andere negatieve aspecten aan de andere kant. 

Als verwijzing zowel naar het ee rste- a ls het tweede echelon zou kunnen 

geschieden dan verdient verwijzing binnen de eerste lijn de voorkeur.' 58 

Het hele hulpverleningsproces door de huisarts is tenslotte weergegeven in een 

figuur die heel goed als verfijning van het stroomdiagram zou kunnen dienen 

(Zie Figuur 17). 

Tot zover het basistakenpakket van de huisarts. Overigens maakt dat tot nu toe 

nog geen onderdeel uit van het contract tussen ziekenfonds en medewerkende 

huisarts. Daarvoor lijkt een verdere operationalisering nodig. 59 Niettemin 

markeert de totstandkoming van het pakket een belangrijk moment in de 

ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde tijdens de afgelopen decennia, vanaf 

de Woudschote nverklaring uit 19 56 over continue, integrale en persoonlijke 

zorg. Te hopen valt wel dat er voorzien zal worden in de randvoorwaarden om 

een goede taakuitvoering mogelijk te maken. 

9. 3 Samenwerking 

Eén van de uitdrukkingsvormen van vernieuwing in de eerste lijn was de 

groeiende behoefte aan meer samenwerking. Er ontstond een grote verscheiden

heid aan vormen, met als gemeenschappelijk doel de hulpverlening beter af te 

stemmen op de hulpvraag, omdat er door samenwerking een beter beeld kan 

ontstaan van de omstandigheden waarin patiënten verkeren, ook wat hun werk 

betreft en van de sterke wisselwerking die kan bestaan tussen de situatie aldaar 

en thuis (zie bijvoorbeeld Rubin, 1980). 60 Tevens ontstaat er een beter 

overzicht van de te bieden hulp. 

Zijn centrale posi tie brengt voor de huisarts in het bijzonder de noodzaak met 

zich veel contacten te leggen en te onderhouden (Zie ook het stroomdiagram, 

Figuur 15) zoals met: 
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andere eers te lijnswerkers 

de t weedelijnsgezondheidszorg (bij voorkeur in de vorm van consultatie) 

alsmede instellingen voor revalidatie en geeste lij ke gezondheidszorg 

de bedrijfs- e n verz eke ringsge neesk undig e sec tor 

aangrenzende hulpve rle ning (welzijnswerk, juridische en pas torale hulp) 

de basisgezondheidszorg 

patiënten/wijkbewoners. 

Wat de samenwerking van de eerste lijnswerkers betreft: Afhankelijk van de 

plaa tse lijke en fin anciële mogelijkheden ontst onden wijkoverlegorganen, home

t eams, groepspraktijken, gezondheidscentra en wijk welzi jnscentra. In 1970 

waren er in ons land acht groepspraktijken en drie gezondheidscentra , in 1983 

waren dat e r honderd t wintig respecti evelijk éénennegentig (NHI, 1983). 
61 

In 

1970 werkte n er tien huisa rtsen in een gezondheidscentrum en vijfendertig in 

een groepspraktijk. In 1983 waren di e getalle n 388 respectievelijk 314 op een 

totaal van 5600 huisartse n. (NHI, 1983) 
62 

In het Takenpakket wo rdt opgeme rkt: 

'Samenwerking tu ssen hui sa rtse n, onder meer door groepsvorming te n behoeve 

van waarneming of he t samenwerken binnen een praktijkgebouw, is om 

meerd e re redenen wenselijk. He t ondersteunt de individuele arts in zijn we rken 

en bevordert he t onderhouden van voor z ijn werk noodzakelijke re laties, het 

geeft meer kracht naar buiten toe , maar ook meer zekerheid t en aanzien van 

zi jn kwaliteit van werken. Het biedt ook meer mogelijkheden voor toetsing en 

nasc holing terwijl vest igingsreguler ingen e r beter door z ijn te sturen.' 
63 

Uit onderzoek van Mulder e. a. (198 1) 64 bleek dat per vier weken in gezondheids

centra 17 à 26 uur, en in groepspraktijken 11 uur aan samenwerking werd 

besteed. Voor hui sa rtsen buiten de rge lijke samenwerk ingsverbanden varieerden 

di e getallen tussen de vier en negen uur per vier weken. 

Overigens wijst Vrij (19 81) 65 erop dat samenwerki ng, me t name in de eerste 

lijn zei f, kan le iden tot verschuivingen in verantwoordelijkheden. Vooral de rol 

van de traditio nele doktersassistente blijkt in dit verband nog a l t e veranderen, 
66 a ldus Kraayeveld en Zaanen (19 83 ). 

In he t kader van he t hier bes tudeerde is speciaal van belang dat uit LISZ-cijfers 

bleek dat naarmate e r bete r wo rdt same ngewerkt tussen eers t e lijnswerkers het 

verwijspercentage a fne emt, e vena ls het aanta l ziekenhui sopname n. 

geldt dat voor gezondheidscentra. (Zie bij voorbeeld LIS Z-1982) 67 
Speciaal 

Er worden ook we l nadelen gesignaleerd, verbonden aan hechte samenwerki ngs

ve rb anden. Vooral van gebruikersz ijde worden ze nogal eens getypeerd als te 
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onpersoonlijk, te weinig privacy-beschermend en teveel een 'machtig bolwerk 

van hulpverleners.' (Bertels, Van Dijk e.a., 19 83) 
68 

Om tot een goede samenwerking binnen de eerste lijn te komen, dienen de 

patiënten- of cliëntenbestanden van de diverse disciplines per werkgebied beter 

op elkaar afgestemd te worden. Wijkverpleging en gezinsverzorging werken 

meestal al wijkgericht, bij de huisartsen is dat minder het geval en bij het 

maatschappelijk werk is het sterk wisselend. 69 

Buurt- of wijkgericht werken vergemakkelijkt ook het ontwikkelen van samen

werkingsvormen met de bevolking, bij voorbeeld via buurthuizen, wijkcentra, 

buurtcomités of andere bewonersorganisaties. Die bieden ook mogelijkheden 

voor activiteiten in het kader van gezondheidszorgvoorlichting en opvoeding 

(GVO) en voor (aanzetten tot) preventie op wijkniveau. Bij dat laatste kan 

gedacht worden aan gezamenlijke initiatieven bij klachten die samenhangen met 

buurtproblemen als verkrotting, verkeersoverlast, milieuverontreiniging, discri

minatie of het ontbreken van bepaalde voorzieningen. Soms strekken deze 

activiteiten zich uit tot betrokkenheid bij de opzet van nog te bouwen wijken 

(Buijs, 1976) 70. 

Speciaal bij gezondheidscentra komt de samenwerking met wijkbewoners 

bovendien steeds meer tot uiting doordat zij zitting nemen in besturen ervan, of 

b "k . . . h 71 een ge rut ersvereniging oprtc ten. 

Gezien de sterke wijkgerichte oriëntatie in de eerste lijn blijft de belangstelling 

(voor preventie) buiten de woonomgeving, met name voor de arbeidssituatie, 

achter. Mede daardoor ontbreekt het grotendeels aan samenwerking met de 

bedrijfsgezondheidszorg, terwijl deze evenzeer te beschouwen is als een vorm 

van eerstelijnshulpverlening (zie bij voorbeeld Van Oostrom, 1974) 72• Dat de 

samenwerking met verzekeringsgeneeskundigen eveneens veel te wensen over-
73 laat werd al vaker gememoreerd. 

De adviesaanvraag uit 19 83, 74 bedoeld om in deze situatie verbetering te 

brengen heeft tot tal van reacties en aanvullende voorstellen geleid, in eerste 

instantie vooral van diverse besturen (LHV 75 , LVSG 76, GAK 77, NVVG 78, 

NVAB 79 ). Nog niet duidelijk is in hoeverre er ook sprake is van een opleving in 

de belangstelling onder de leden, met name bij huisartsen en specialisten. Nieuw 

is in ieder geval de inbreng van gebruikerszijde in deze discussie, namelijk de 

reactie van de Stichting Nationale Gehandicaptenraad. 80 Ook de CCOZ

werkconferentiecyclus over het thema Hoe valt de bemoeienis van de 

gezondheidszorg met ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te verbeteren? 

1 d k 1 . "d .. 81 ever e en e e nieuwe 1 eeen op. 
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Hoeveel wel-functionerende samenwerkingsverbanden er zijn tussen huis-, 

verzekerings- en bedrijfsarts is overigens onbekend. Wellicht kan het onderzoek 

van Hamers e.a. (1984) 82 in opdracht van de Commissie Onderzoek Sociale 

Zekerheid (COSZ) daar opheldering over verschaffen. 

De relaties van de eerste lijn met aangrenzende hulpverlenende personen en 
83 instanties zijn aan de orde geweest bij de uitwerking van het stroomdiagram. 

De samenwerking met de basisgezondheidszorg 84 blijft hier verder onbespro

ken. 

Eén van de belangrijkste samenwerkingsvormen in het kader van deze studi e ten 

slotte is die tussen eerste en tweede lijn, met name tussen hui sarts en 

specialist. Deze komt in een volgende paragraaf aan de orde. 85 

9 .4Praktijkverkleining 

Samenwerking is nodig, maar kost wel tijd, net als andere kwaliteitsverbeterin

gen. Dat bracht het LHV-bestuur in 19 77 bij de aanbieding van het toenmalige 

takenpakket al tot de volgende constatering: 

'Welhaast een ieder, patiënt, arts en overheid, is inmiddels tot de overtuiging 

gekomen dat de zwaarte van deze dagtaak het belang van versterking van de 

eerste lijn aantoont. Daling van de rekennormpraktijk en inschakeling van meer 

werkers en voorzieningen zijn alleszins noodzakelijke voorwaarden voor het 

bereiken van deze versterking.' 86 

In de daarop volgende jaren groeide een steeds paradoxalere situatie van een 

toenemende (over)belasting van huisartsen en het bestaan van (nog) zeer grote 

praktijken enerzijds naast een gestaag toenemend aantal huisartsen zonder 

vestigingsmogelijkheden anderzijds. Hun aantal bedroeg in 19 79 tweehonderd, in 

19 81 vie rhonderd, en is sindsdien met honderden per jaar blijven toenemen. 87 

Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen tot veranderingen die ook voor het 

onderwerp van onderhavige studie van groot gewicht kunnen zijn: Er is een begin 

gemaakt met praktijkverkleining en de uitvoering van een daaraan gekoppeld 

vestigingsbeleid. 

Nadat er al eerder aanzetten waren gegeven, is er met name vanaf het midden 

der jaren zeventig vanuit de huisartsenwereld gewerkt aan voorwaarden die het 

een groter aantal huisartsen mogelijk maken meer tijd te besteden aan een 

kleiner aantal patiënten per arts. De verwachting is onder meer dat de kwaliteit 

van de zorg hierdoor toe zal nemen, dat er minder verwezen hoeft te worden, 

dat het medicijngebruik zal dalen en dat er meer tijd vrijkomt voor 
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k . b"" h 1· 88 samenwer ing en IJSC o ing. 

In 1975 presenteerde het LHV-bestuur een pakket voorstellen, de Blauwdruk 

geheten, 89 om te komen tot een praktijkverkleining tot gemiddeld 2000 

patiënten met een maximum van 2500, tot een vestigingsbeleid en tot het 

instellen van intercollegiale toetsing. Dat veroorzaakte echter veel weerstand 

in eigen kring, net als een minder vergaand plan uit 1977. 90 Zo ontstond er een 

impasse, die eind 19 79 doorbroken werd, mede door het optreden van de 

1 .t. t. f P kt" "k ki . . 91 P kt " "k k d H . t 92 
ni ia ie groepen ra IJ ver eining en ra IJ zoe en e u1sar sen. 

Eerstgenoemde groep slaagde erin alle betrokken groeperingen in 1979 op een 

studiedag bijeen te brengen en een zekere consensus te bereiken (Van der Wal, 

1980) 93• 

Uiteindelijk werd door de LHV in 1980 een procedure op gang gebracht waarbij 

de Nederlandse huisartsen stap voor stap we rkten aan uitgangspunten voor een 

vestigingsbeleid, praktijkverkleining en onderlinge toetsing, en vervolgens aan 

de realisering ervan. Het eerste element kreeg daarbij vaak de meeste 

aandacht. Zo werd bij het vaststellen van de uitgangspunten op het laatste 

moment het punt praktijkverkleining nog toegevoegd, dankzij a lert optreden van 

de gelijknamige initiatiefgroep. 94 

Er werd van uitgegaan - en die situatie werd in principe positief bejegend. Dat 

ook de overheid zich met (de wettelijke randvoorwaarden voor) een vestigings

beleid zou gaan bezighouden werd in principe positief tegemoet getreden 95• 

Nadat in 1981 ziekenfondsen en LHV al overeengekomen waren praktijken met 

meer dan 3000 patiënten af te bouwen, 96 besloot de ledenvergadering van de 

LHV in 1983 akkoord te gaan met een overeenkomst tussen regering en LHV om 

de rekennormpraktijk te verlagen van 2600 naar 2500 pat iënten. 97 De 

toenmalige LHV-voorzitter becommentarieerde dit 'als een zeer bescheiden, 

maar historische belangrijke erkenning van de bijdrage van de huisarts aan de 

gezondheidszorg. Een we lhaast magische barriëre is daarmee door de gezamen

lijke inzet van alle huisartsen geslecht. Dit was slechts mogelijk door de 

uiteindelijke bereidheid van de beroepsgroep om - weli swaar eenmalig - in te 

leveren uit het netto-inkomen. Voor de overheid was dit een voorwaarde om 

praktijkverkleining mogelijk te maken. Een verdere verlaging van de rekennorm 

is in de komende drie jaar mogelijk omdat de regering in de begroting tot en 

met 1986 hiervoor jaarlijks ruimte heeft gereserveerd. Ik doe daarom nog eens 

een dringend beroep op de regering om deze ruimte zonder verdere condities 

metterdaad ook aan de huisartsenhulp ter beschikking te stell en.' 98 

Genoemde vergadering pleitte voor een verdere verlaging, allereerst naar 2400 
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op weg naar het (voorlopige) einddoel: 2000 patiënten, zoals het bestuur al in 

19 75 stelde. 99 

Een jaar later lOO werd met klem de eis herhaald om de normpraktijk te 

verlagen tot tweeduizend patiënten en wel op korte termijn, gezien de 

financiële positie van de gemiddelde huisarts, in samenhang met de toeloop van 

jonge, afgestudeerde collega's. 

Uit het jaarlijkse onderzoek van het NHI onder die laatste, maar nog niet 

gevestigde groep (19 83) 101 blijkt dat de meesten een praktijk van ongeveer 

2200 patiënten groot genoeg vinden, met een voorkeur voor werken in een 

gezondheidscentrum of ander samenwerkingsverband boven werken als soli s t. 

Van meet af aan is het de bedoeling geweest praktijkverkleining en vestigings

beleid te combineren met kwaliteitsverbetering en -bewaking, in de vorm van 

intercollegiale toetsing, na- en bijscholing. 102 Met het oog daarop werd na 

het nodige voorwerk in 1983 een LHV/NHG-project begonnen. 103• 104 Bij 

huisartsen valt een groeiende bereidheid te constateren om hier aan mee te 

werken 105 , ondanks het feit dat aan onderlinge toetsing ook bedreigende 

aspecten verbonden zijn (Grol en Mesker, 1983) 106• Het aantal vormen van 

toetsing is inmiddels aanzienlijk uitgebreid. (Grol, e.a., 19 84). 107 Onbekend, 

maar allerminst van belang ontbloot is het antwoord op de vraag welke plaats de 

in deze studie aangeroerde problematiek bij de toetsing zal gaan innemen. 

Ook meer in het algemeen zal het erop aankomen instrumenten te ontwikkelen 

om praktijkverkleining mede ten goede te laten komen aan het oplossen van een 

aantal knelpunten in de relatie tussen curatieve gezondheidszorg en ziektever

zuim en arbeidsongeschiktheid. Mede met het oog daarop willen we deze 

beschouwing wat het huisartsendeel betreft besluiten met enkele kritische 

geluiden. Zo menen Polak e.a. (1981) 108 dat praktijkverkleining niet automati 

sch tot een betere kwaliteit leidt. Post (1984) 109 sluit zich daarbij aan, onder 

andere verwijzend naar onderzoek van Posthuma en Van der Zee llO, waaruit 

een lager verwijspercentage bleek bij grotere praktijken. Ook Soeters (19 83) 
111 

vond aanwijzingen in die richting. 

Wij noemden al het onderzoek van Wijkel en Van der Zee (1984) 112 dat dit 

beeld nuanceerde: praktijkverkleining - zonder meer leverde geen daling, maar 

eerder een stijging van het aantal verwijzingen op. Ging de verkleining gepaard 

met meer samenwerking, dan namen de verwijzingen wel degelijk af, zoals we 

ook reeds zagen naar aanleiding van LISZ-cijfers. 113 

Praktijkverkleining is derhalve zeker niet te beschouwen als panacee - maar wat 

is dat wel op dit terrein? Dat neemt niet weg dat deze zeker een belangrijke 
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bijdrage kan vormen, mits verbonden aan nadere voorwaarden. Samenwerking is 

daar één van, een andere is een betere opleiding, na- en bijscholing. Wat dat 

laatste betreft wordt er van diverse kanten aangedrongen op het (op termijn) 

verplicht stellen ervan. 114 Door deze en andere, onder meer hierboven bepleite 

instrumenten kan bevorderd worden, dat praktijkverkleining een werkelijke 

versterking van de eerste lijn betekent, die bijdraagt tot een lager beroep op 

Ziektewet en WAO/ AAW, en die niet - zoals Post vreest - resulteert in toename 

van medicalisering en iatrogene ziekten, maar juist in een afname daarvan. 

Bij de andere eerstelijnsdisciplines deden zich eveneens inhoudelijke ontwikke

lingen voor, die onder meer uitmondden in eisen voor een uitbreiding van 

personeel, of in ieder geval (verdere) inkrimping afwezen. 115 

9.5 Beperken van verwijzingen 

De belangrijkste doelstelling bij het streven naar versterking van de eerste lijn 

is dat patiënten zo lang als medisch verantwoord is thuis geholpen moeten 

worden. Ze moeten zo min mogelijk verwezen en in elk geval zo snel mogelijk 

weer terugverwezen worden en tijdens een verwijzing moet er contact blijven 

met de eerste lijn. Om dit te bevorderen zijn allerlei initiatieven ontplooid en 

ontwikkelingen op gang gebracht. Zorgvuldigheid met verwijzen kwam zojuist al 

aan de orde bij de bespreking van het Takenpakket. Eenzelfde zorgvuldigheid 

wordt daarin overigens bepleit ten aanzien van consulteren: het vragen om 

advies aan de tweede lijn zonder de patiënt te verwijzen. 116 Dat vindt steeds 

meer ingang, tot pleidooien toe om de specialist weer aan huis te laten komen, 

zoals tot in het begin van deze eeuw gebruikelijk was (Querido, 19 73 117; 

Hendriks, 19 81 118). 

Ook de knelpunten in de relatie tussen eerste en tweede lijn worden steeds beter 

onderkend. In het Takenpakket worden de volgende genoemd 119 

- persoonsgebonden belemmeringen, zoals moeilijke wederzijdse bereikbaarheid, 

slechte berichtgeving over en weer en onbekendheid van persoon en werkwijze; 

- professie-gebonden belemmeringen, zoals verschil in werkgebied en benade

ringswijze van de aangeboden problematiek; 

- systeemgebonden belemmeringen, zoals ziekenhuisorganisatie met toenemende 

schaalvergroting en bureaucratisering en een andere financieringsstructuur voor 

de tweede lijn. 
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Tabel 18 Meningen van huisartsen en medische stafleden (bovenste respectieve

lijk onderste rij) over enkele aspecten van de taak van huisarts en 

specialist, in hele procenten 

eens oneens 
l. Als de specialist de huisart s verzoekt om 

na één jaar een ni e uwe verwijskaart af te 
geven, behoort de huisarts aan dat verzoek 
te voldoe n 48 

3. De hui sa rts die dat w il zou in he t z iek e n
huis somm ige van z ijn patiënten moeten 

70 

kunnen meebehandelen 63 

5. De hui sar ts blijf t medeverantwoordelijk 
voor de behandeling van z ijn patiënten in 

23 

het z iekenhuis 71 

6. De huisart s moet e rvoor oppassen dat hij 
niet te veel op het terrein van de speciali st 

18 

komt 25 

9. Bij de behandeling van z iekenhui spati ë nten 
behoort de inbreng van de huisart s even 

68 

groot te z ijn a ls die van de spec iali s t 38 

12. Het inlichte n van de ziekenhuispatiënt over 
z ijn z iekte is geheel de taak van de specia-

10 

li st 21 

13. Wat betre ft de zo rg voor c hroni sc he patiën
ten is het aandeel van de hui sa rts kl e ine r 

77 

dan e igenlijk gewenst is 75 

15. De specialist zou vaker met de huisart se n 
moeten overleggen over het gesc hiktste 
tijdstip voor ontslag van de z ieke nhui s-

33 

patiënt 79 
38 

16. De hui sa rts kan nog heel wa t diagnostisch 
werk van speciali st e n overnemen 30 

14 
17.Specialisten behoren tijd ens een zieken

huisopname geregeld overlegte plegen 
met huisart sen over hun pati ë nten 75 

20 . De hui sarts zou me e r invloed moeten 
hebben op wat er met z ijn verwezen patiën-

41 

ten gebeurt 79 
14 

48 
20 

25 
77 

17 
77 

63 
23 

62 
85 

75 
14 

4 
24 

17 
38 

39 
86 

21 
50 

13 
76 

Bron: Swinkels e n Dopheide, in MC nr. 17 - 29 april 19 83, p. 513. 
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geen mening 

4 
10 

12 
0 

12 
5 

12 
9 

0 
5 

4 
9 

21 
43 

4 
24 

31 
0 

4 
9 

8 
10 



In deze paragraaf en in het volgende hoofdstuk komen een aantal van deze 

punten aan bod. 

Een goede detaillering van het tweede aspect wordt gegeven in het eerder 

genoemde experiment Hoogeveen (1983), 120 waar als grootste probleem in de 

samenwerking tussen huisartsen en specialisten de taakafbakening werd ge

noemd (Z ie Tabel 18). 

Hierop en op andere knelpunten stuit men ook elders waar eerste en tweede lijn 

trachten tot een meer gestructureerde samenwerking te komen, zoa ls in 

Amsterdam-Zuidoost 121 , Gouda 122 , Utrecht 123 en Maastricht 124. Niettemin 

zijn de ervaringen met dergelijke pogingen in het algemeen positief, omdat de 

betrokkenen gedwongen worden de knelpunten onder ogen te zien, hetgeen vaak 

op korte of langere termijn tot verbeteringen leidt. 125 

De twee laatstgenoemde steden nemen hi erb ij een bijzondere plaats in, omdat 

he t daar experimenten betrof met diagnostische centra: laboratoria, verbonden 

aan respectievelijk het St. Annadal z iekenhui s in Maastricht en het Oudenrijn

ziekenhuis in Utrecht. Huisartsen kunnen daar onderzoekingen laten verrichten 

en de resultaten met spec ialisten bespreken, zonder de patiënt te hoeven 

verwijzen. 

De verwachtingen hiervan waren bij het begin (in 1979) nogal hooggespannen. De 

Melker ( ) 126 sprak van een brug tussen huisarts en specialist, al voegde Bol 

hi e raan toe dat het slagen ervan valt of staat met het inzetten van echte 

d . 1 . 127 veran eringsprocessen op ve e niveaus . 

Inmiddels valt er meer over te zeggen: in Maastricht bleek het consulteren toe 

te nemen, wat a ls leerzaam werd ervaren. Er kwamen fund amente le verschillen 

aan het licht tussen de eerste en de tweede lijn; die waren gelegen in het meer 

respectievelijk minder kunnen accepteren van onzekerheden (Pop, 1982). 128 In 

Utrecht bleek uit een tussentijdse evaluatie eveneens dat samenwerking 

verbeterde. Het aantal onderzoeken steeg echter verder, terwijl de - verwachte 

- afname van verwijzingen naar de spec ia li st uitbleef. (Onderzoek NHI/NZI, 

19 82). 129 Een volgende evaluatie verscheen in 19 84 (Demmers e.a.), 130 en 

daaruit bleek een duidelijke verschuiving van klinisch naar niet-klinisch 

handelen. Opvallend was voorts dat e r reeds veranderingen in het beleid van 

artsen optraden voor het in werking treden van het diagnostisch centrum. In die 

periode was namelijk het overleg tussen de ee rste en de tweede lijn op gang 

gekomen en kon er een algemene consensus over de voornaamste doelen van het 

te volgen beleid bereikt worden: verschuiving van klinisch naar poliklinisch 

handelen, van tweede naar ee rste lijn en beheersing van de kostenontwikkeling. 
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Op grond daarvan bepleiten de onderzoekers het Diagnostisch Centrum 

Oudenrijn als onderdeel van het samenwerkingsproject tussen eerste en tweede 

1.. . h . 1 131 IJn voort te zetten en ger1c t te st1mu eren. 

Onderzoek van Van Dijk en Peters (19 80) 132 toonde twee typen huisartsen aan: 

traditionele en veranderende. In het laatste geval bestaat er geen vanzelfspre

kende consensus tussen huisarts en specialisten over hun taak- en rolverdeling: 

daarover zal moeten worden gesproken. Hiernaar verwijzend concludeert Van 

Es (1984): 'Een diagnostisch centrum als zodanig is niet baanbrekend. (".) 

Belangrijk is echter dat zo het gesprek tussen specialist en huisarts op gang 

komt, dát er overleg is, dát er werkafspraken worden gemaakt. Opdat 

uiteindelijk de elkaar aanvullende taken van huisarts en specialist goed op 
133 elkaar worden afgestemd.' 

Inmiddels is er ook een eindevaluatie verschenen van het Maastrichtse 

experiment (19 84) 134• Daarin wordt geconcludeerd dat de samenwerking tussen 

huisarts en specialist verbeterd was, evenals het doelmatig gebruik van de 

diagnostische faciliteiten. Het diagnostisch gedrag van de huisarts bleek echter 

moeilijk te veranderen. Aanbevolen wordt onder meer een regelmatig overleg 

tussen specialist en huisarts, inclusief het maken van werkafspraken, het 

registreren van en terugkoppelen naar de huisartsen van hun aanvraaggedrag, en 

het opstellen van protocollen. Op dat laatste wordt ook aangedrongen door 

Heckman (1984) 135• 

Zoals we al zagen kan intensief en adequaat gebruik van diagnostische 

faciliteiten leiden tot een daling van het aantal verwijzingen en ziekenhuisopna

men (De Melker/Huygen 136 en Puylaert, 137). 

Daarom verdient ook de (hernieuwde) aandacht vermelding voor uitgebreidere 

technische uitrusting van de huisarts, teneinde meer zelf te kunnen afhandelen 

in plaats van te verwijzen. Zo pleitten Baggen e.a. (19 81) 138 ervoor om ECG

apparatuur, spirometer, audiometer en fundoscoop tot het standaardarsenaal 

van de huisarts te laten behoren, naast de bloeddrukmeter, stethoscoop en een 

(bescheiden) laboratorium. Dit vooral met het oog op degeneratieve ziekten, 

waaraan het merendeel der patiënten lijdt. 

In een gezondheidscentrum in Diemen is een project gaande waarbij de 

praktijkassistenten het bloedsuikergehalte van suikerpatiënten bepalen, zodat 

zij daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeven. 139 In dit verband is het pleidooi 

van Huygen (1984) 140 relevant om als wezenlijk onderdeel van versterking van 

de eerste lijn op systematische en adequate wijze goed opgeleide hulpkrachten 

in te schakelen. Volgens hem blijken doktersassis tentes routinezaken in de 
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huisartsenpraktijk veel beter en systematischer te kunnen doen dan huisart-

sen. 

Als belemmering voor een goede samenwerking van de eerste met de tweede lijn 

wordt in het Takenpakket de financieringsstructuur genoemd. 141 Ook eerder in 

deze studie 142 werd gewezen op het verband tussen het aantal verwijzingen 

náár en verrichtingen in de tweede lijn enerzijds en de verschillen in 

honoreringssystemen van huisarts en specia list anderzijds. De combinatie van 

abonnementssysteem en verrichtingentarief vraagt natuurlijk om het onnodig 

doorsturen van patiënten en heeft uiteraard een steeds toenemende en 

ongewenste verschuiving naar de tweede lijn tot gevolg, meent Huygen 

(19 84), 143 die eraan toevoegt: 'Ik denk dat voor de huisarts een gemengd 

honoreringssysteem moet worden ontworpen, met als basis een abonnementsho

norarium, en daarboven een verrichtingensysteem, waarbij gemaakte onkosten 

(bijvoorbeeld van hulpmiddelen voor diagnostiek en therapie) worden vergoed en 

waarbij prikkels tot verbetering van de praktijkuitoefening worden ingebouwd. 

Ik denk wel dat we daarbij zeer moeten oppassen geen onnodige en onjuiste 

verrichtingen te stimuleren, zoals in onze buurlanden gebeurt. We zullen ernaar 

moeten streven vooral gunstige resultaten te belonen, zoals het systematisch 

opsporen van hypertensie, het tot de streefnorm terugbrengen daarvan en het 

bewaken van de betrokken patiënten; hetzelfde geldt voor diabetes en andere 

aandoeningen.' 

Ook andere huisartsen pleiten voor een herziening van het huidige abonnements

systeem (S ips, 19 83 143 , Van Osch, 19 84 145), evenals de gezamelijke ziektekos

tenverzekeraars in hun nota Betaalbaar Perspectief uit 19 84. 146 De laatsten 

willen een praktijkverkleining tot gemiddeld tweeduizend patiënten, zonder een 

grote inkomensachteruitgang voor de huisarts (kosten: driehonderdvijftig mil

joen gulden per jaar extra). Het abonnementstarief dient dan voor een deel 

variabel te worden, onder andere afhankelijk van de mate van verwijzen, van 

het zelf doen van verrichtingen en van het voorschrijven van medicijnen. 

Bessems liet bij zijn afscheid als LHV-voorzitter in 1983 een ander geluid horen: 

'Een alternatief van het in loondienst werken zou kunnen zijn de medische 

specialisten te honoreren volgens een abonnementssysteem. Daarmee wordt het 

bezwaar van het huidige verrichtingensysteem - de financiële afhankelijkheid 

van de specialist van het aantal verrichtingen en de gestage groei daarvan -

ondervangen.' 14 7In het volgende hoofdstuk wordt hier nog op teruggekomen. 

Ten slotte is het systeem van verwijskaarten en hun geldigheidsduur van belang. 

Er zijn nogal wat ideeën ontwikkeld om te komen tot een verandering van het 
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huidige, te rigide systeem, dat onnodig lang verblijf in de tweede lijn in de hand 

werkt (Zie onder andere Leerling, 1978) 148 Tussen de Landelijke Specialisten 

Vereniging en de VN Z zijn al jarenlange besprekingen gaande om te komen tot 

advies- en behandelkaarten met verschillende geldigheidsduur. Deze zouden dan 

in de plaats moeten komen van de huidige verwijs- en herhalingskaarten. 149 

9.6 Fysiotherapie en afhankelijkheid 

Fysiothe rapie is een vorm van therapie, die 
duide lijk kan le iden tot somatische fixatie en 
a fhankelijkheid. Aan de andere kant zijn er juist 
grote mogelijkheden op het gebied van de 
zelfwerkzaamheid van de patiënt. De indicatie
bepaling en de bepaling van de duur van de 
therapie dient daarom zorgvuldig te geschi eden. 

Take np akke t voor de huisarts 150 

Eén van de voornaamste proble men in de rela t ie van de fysio the rapie me t 

z iekteverz uim en a rb e idsongeschikthe id, vooral wat betreft de behande lings

duur, is het (doen) ontstaan van afhankelijkheid. Daaronder valt te ve rstaan: 

patiënten meer bevestigen in hun kwaal dan in hun vermogen di e te boven 

kome n of ermee te leren leven. 

Dat kan in de hand gewerkt worden door alleen symptoomb estrijdend bezig te 

z ijn, zonder samen met de patiënt he lderheid - en zo moge lijk verandering -

probe ren te krijgen in oorzaken en achte rgronden van de klachten; door 

patiënten eerder thuis te laten blijven dan (gedeeltelijk) aan het werk t e la ten 
151 gaan. 

Door een de rg elijke benade ring zullen patiënten ook eerder terugkomen voo r 

dezelfde klachte n. Dat betekent weer volledig ziekteverzuim of vrij vragen voor 

een nieuwe ser ie behande ling e n. In tijden van economische recessie kan dat 

bovendien nog de kans op ontslag ve rgroten. Kortom: Dit hee ft een medicalise

rend effect, dat invalide r end kan werken, patiënten te passief houdt en 

a rb e idso ng esch ikthe id juis t kan bevorderen. 152 

Net a ls bij het optreden van andere hulpverleners geldt ook hier dat 

(gedeelte lijk e) arbeidsongeschiktheid vanzelfsprekend allereers t he t gevolg kan 

z ijn van een e rnst ige li chame lij ke aandoe ning, of ook van het feit da t er niets 

verandert aan een z iekmake nde werksituatie door onwil of onvermogen van 

bedrijfszijde. Klachte n kunnen z ich dan herhalen, vaak in e rgere en/of 

frequ ente r e mate, welke moeite de fysiother apeut zich ook ge troost. 

Tegenov er de hierboven gesche t s te aanpak staat een onafhank elijkheidsbe

vorderende werkwi jze. Deze draagt naast behande lende ook veel meer op 
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preventie gerichte elementen in zich, en doet een veel actiever beroep op de 

inbreng van de patiënt. De fysiotherapeut zal van meet af aan de werksituatie 

in al zijn facetten bij de behandeling betrekken, en trachten achter de oorzaak 

te komen van de vaak aanwezige spanningen. Hij zal zoveel mogelijk stimuleren 

(gedeeltelijk) aan het werk te blijven en proberen die situatie te gebruiken om 

tijdens een serie behandelingen op het werk bepaalde veranderingen in de 

praktijk te toetsen, zowel wat betreft de werkhouding, het werktempo als in de 

inrichting van de arbeidsp laats. De patiënt wordt daardoor gedwongen bewust na 

te denken over zijn werksituatie en daarin te experimenteren. Hij wordt zo ook 

in staat gesteld in de toekomst zel f eventuele nieuwe klachten te bestrijden 

zonder fysiotherapie of door alleen advies in te winnen tijdens een eenmalig 

spreekuurcontact. (Den Bakker en Zaal, 19 82) 153 

Een voorbeeld van een dergelijke benadering was in 1982 onder de kop 

'Fysiotherapeut en gezondheidscentrum: minder productie, betere hulp' te lezen 

in Inzet, het VNZ-maandblad: 154 Een 29-jarige administratief medewerker, 

met volledige dagtaak, komt op het spreekuur met nekklachten. Na onderzoek 

wordt het volgende behandelplan opgesteld: 

- het inzicht geven in de relatie tussen klacht en werkhouding, 

- het aanleren van de juiste werkhouding. Daarbij komen de volgende 

oefenmethoden aan bod: ontspanningsoefeningen, mobiliserende oefeningen, 

spierversterking en houdings- en strekkingsoefeningen, 

- een oefenschema voor thuis en het advies te gaan sporten. 

'Na acht behandelingen kon gestopt worden. De patiënt gaat thuis door met 

oe fenen en kan met de opgedane ervaring eventuele herhaling van de klachten 

voorkomen,' zo besluit het artikel. 

Een dergelijke integrale aanpak werkt ontmedicali serend en anti-invaliderend, 

maakt mensen minder afhanke lijk van de gezondheidszorg. Bovendien is het 

waarschijnlijk te achten dat het ook aanz ienlijk kan schelen in het aantal 

Ziektewetdagen. In de woorden van een rapport van de werkgroep Financiering 

Amsterdamse Gezondheidscentra: De preventieve en adviserende taak van de 

fysiotherapie krijgt hier vorm: het voorkómen van langdurig ziek-zijn of 

somatische fixatie. 155 

De zojuist geschetste werkwijze vergt een goede samenwerking, allereerst met 

de collega's en andere eerstelijnswerkers, in het bijzonder met de huisarts. 

Terwille van een snell e reïntegratie is samenwerking met de bedrijfsgezond

heidszorg wenselijk, in verband met nadere informatie; ook kan deze zonodig 

tijdelijke of blijvende aanpassingen op de werkplek helpen realiseren. Ook zou 
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het aanbeveling verdienen als verzekeringsgeneeskundigen de fysiotherapie 

meer in hun aanpak betrokken, en niet alleen met de behandelend arts zouden 

overleggen. Een dergelijke aanpak zou eveneens een aanpassing vereisen van de 

opleiding, na- en bijscholing, en van de normen voor het wenselijk geachte 

aantal fysiotherapeuten. 

Den Bakker en Zaal brengen naar voren dat de honorering van de fysiotherapie 

nog helemaal is afgesteld op productie-maken. Dat vraagt minder energie dan 

de eerder beschreven onafhankelijkheidsbevorderende aanpak: 'Eigenlijk is het 

gemakkelijker zes mensen tegelijk met apparatuur te behandelen. ( ••• ) Als je 

probeert zo goed mogelijk te werken, kwalitatief de beste hulp probeert te 

geven die daarbij ook nog goedkoper kan zijn, wordt je daar min of meer voor 

gestraft. Veel aan voorlichting doen, zo kort mogelijk behandelen, adviezen 

geven hoe mensen thuis met hun handicap kunnen omgaan, overleg met andere 

collega's uit het centrum om opname, langdurige behandeling of veel geneesmid

delengebruik te voorkomen: de geldende financieringsregeling biedt daar veel te 

weinig ruimte voor. Eigenlijk zou de hele honorering per verrichting moeten 

verdwijnen. Wat ons betreft zou er best een budget kunnen komen per 

gezondheidscentrum.' 156 

Het stimuleren van een onafhankelijkheidsbevorderende fysiotherapeutische 

benadering lijkt zeker de moeite van het ondersteunen waard. Nader onderzoek 

en experimenten - zowel wat betreft inhoud als voorwaarden - zij n dan ook 

zeker op zij n plaats. 

9. 7 Overheidsbeleid en reacties 

Aparte vermelding verdient de wijze waarop de landelijke overheid sinds de 

jaren zeventig heeft gereageerd op de binnen de gezondheidszorg zelf steeds 

sterker levende behoefte aan versterking van de eerste lijn. Het bevorderen van 

een dergelijke versterking werd een beleidsuitgangspunt van achtereenvolgende 

kabinetten, 157 in toenemende mate met de bedoeling om te komen tot een 

reductie van de ziekenhuiscapaciteit, die algemeen beschouwd wordt als de 

voornaamste kostenfactor. 158 

In de Structuurnota kwamen beide veranderingen aan de orde zonder duidelijke 

fasering. 159 Van de kant van actiegroepen werd onde rstreept dat eerst om 

redenen van medische zorgvuldighe id en verantwoordelijkheid de eerste lijn 

versterkt diende te worden waarna in het licht van de effecten ervan op de 

tweede lijn, voorzieningen aldaar teruggebracht konden worden. 160 Zij kriti-
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seerden dan ook het beleid in de daaropvolgende jaren, waarin het accent sterk 

lag op het terugdringen van het aantal ziekenhuisbedden terwijl er daarnaast 

tevens werd bezuinigd op de eerste lijn: bij de wijkverpleging, het algemeen 

maatschappelijk werk en vooral bij de gezinsverzorging, waar vele duizenden 

arbeidsplaatsen (deels part-time, en praktisch alle voor vrouwen) moesten 
161 worden afgestoten. 

Vooral in de tweede helft van de jaren zeventig werden hiertegen tal van acties 

ontplooid, waarbij de eis Versterking van de eerste lijn een vast en steeds 

uitgewerkter bestanddeel vormde van de naar voren gebrachte alternatie-
162 ven. 

Ook steeds meer reguliere organisaties in de gezondheidszorg tekenden protest 

aan. 163 Mede onder druk hiervan, zeker naar de mate waarin er binnen het 

parlement gehoor gevonden werd, vond er enige bijstelling van het beleid plaats: 

Het kruiswerk kreeg een solidere financieringsbasis binnen de AWBZ, en mocht 

jaarlijks met 4% groeien. Ook de stimuleringsregeling voor gezondheidscentra 

d •t b .d 164 wer u1 ge rei • 

Gezien tegen de achtergrond van het totale beleid werden deze maatregelen 

echter als zeer onvoldoende ervaren, vooral in de eerste lijn. Daar begon men 

ook in toenemende mate de gevolgen te ondervinden van de kortingen op de 

tweede lijn: vervroegd ontslag, langere wachttijden en meer ambulante 

behandeling. 165 Daarnaast gingen andere bezuinigingen in de eerste lijn gewoon 

door: In 19 82 werd bekend dat er nog eens dertigduizend banen bij de gezinszorg 

moesten verdwijnen 166; de overheidsbijdrage aan de huisartsenopleiding kwam 

te vervallen 167; er werden plannen ontwikkeld om het onderzoek en onderwijs 

rond de relatie tussen eerste en tweede lijn te concentreren bij de faculteiten 

van Maastricht en de Vrije Universiteit in Amsterdam 168 terwijl die relatie 

voor alle faculteiten essentieel is (Bremer, 1984) 169 , en tenslotte kwam voor 

19 85 de extra overheidsbijdrage van 25 miljoen gulden ten behoeve van de 
170 huisartsenpraktijkverkleining te vervallen. 

Honigh (198 ) 171 wijst in een onderzoek over de periode 1974 tot 1980 

eveneens op het fa len van de overheid ten aanzien van versterking van de eerste 

lijn. In zijn onderzoek uit 19 82 over het diagnostisch centrum Oudenrijn 

karakteriseert Peters 172 het overheidsbeleid als teleurstellend, zonder structu

rele oplossingen en vol ad-hoc-maatregelen, die weinig kans van slagen hebben 

omdat 'de eerste en tweede lijn onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld en 

veranderingen binnen de ene lijn onvermijdelijk consequenties hebben voor de 

andere lijn ( .... ) Nodig is één samenhangend bele id, dat tezamen en gelijktijdig 
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een versterking van de eerste lijn en een terugdringing van de tweede lijn 

omvat.' KNMG-voorzitter Daniëls (1984) 173 concludeert dat de weinige 

maatregelen die werden genomen ter versterking van de eerste lijn weer 

teruggeschroefd of vertraagd worden. 

In haar hoedanigheid als voorzitter van de landelijke kruisverenigingen wees 

mevrouw Van Leeuwen 174 er in 1984 met klem op dat de eerste lijn nog lang 

niet op alle plaatsen voldoende toegerust is om de gevolgen van een reductie in 

de tweede lijn op te vangen, met name bij de wijkverpleging en de gezinsver

zorging. 

Be langrijk is de conclusie van de Ziekenfondsraad, (1984) 175 tien jaar na het 

begin van bovengeschetst beleid, dat het onverantwoord is de tweedelijns 

capaciteit te beperken, vooruitlopend op de versterking van de eerste lijn en 

zonder betrouwbare kennis van het effect daarvan op het beroep op andere 

voorzieningen. Dat in het voorgenomen beleid niet per regio een verband wordt 

gelegd tussen de capaciteit van de eerste lijn en die van de tweede, kan de 

nadelige gevolgen nog versterken. 

Desalniettemin spreken de verantwoordelijke bewindslieden voor Volksgezond-

1. . k 176-178 H heid jaar in jaar uit over de noodzaak de eerste IJn te verster en. et 

behoeft dan ook weinig verwondering te wekken dat de overheid daardoor veel 

aan geloofwaardigheid heeft ingeboet bij de betrokkenen. (Zie onder meer 

Heydelberg, 1983 
179

; Bremer, 1984 180; Huygen, 1984 181; Post, 1984 182) 

Wellicht de grootste belemmering om tot een systematische versterking van de 

eerste lijn te komen is van financiële aard: de versnippering van finan

cieringskanalen, die voor een deel via de Ziekenfondsen lopen en voor een deel 

via de overheid, naast de steeds ingrijpender bezuinigingen en de onzekerheid 

die dat met zich meebrengt. 183 Daardoor wordt bij voorbeeld een middellange 

termijnplanning steeds problematischer, voor kruisverenigingen zo goed als voor 

gezondheidscentra. 

Om een stabielere financiering te krijgen zou de gehele eerste lijn onde rge

bracht kunnen worden bij de AWBZ, zoals onder andere bepleit door oud

staatssecretaris Hendriks 184 en de FNV. 185 De LVG (Landelijke Vereniging 

van Gezondheidscentra) 186 pleit eveneens voor één financieringssystee m. Zij 

heeft daarvoor een extra reden, omdat de problemen zich met name toespitsen 

rond de (wijk)gezondheidscentra. De huidige ondersteuning blijkt onvoldoende: 

Steeds meer centra hebben tekorten, vooral ontstaan in de aanloop- en 

b . f 187 egin ase. 

Deze problemen en tal van suggesties voor verbetering zijn systematisch 

uitgewerkt in het rapport Voorwaarden voor samenwerken uit 1982, over de 
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financiering van de gezondheidscentra in Amsterdam. (F AG, 19 82) 

Om iets optimistischer te eindigen: Terwille van de meest intensieve vorm van 

samenwerking (gezondheidscentra) heeft de Ziekenfondsraad in 1978 een 

belangrijk besluit genomen. Voor de aldaar werkzame huisartsen werd de 

normpraktijk met 15% verlaagd met behoud van inkomen. Dat wil zeggen: Ze 

ontvangen voor 2150 patiënten het honorarium, dat verbonden is aan 2600 

patiënten. Zo komt er dan 15% tijd vrij voor overleg. 188 

Ondanks veel bescheidener financiële mogelijkheden hebben ook provinciale en 

plaatselijke overheden bijgedragen aan de versterking van de eerste lijn, evenals 

de ziekenfondsen. 

Sommige gemeenten, zoals Rotterdam, gingen zelf gezondheidscentra behe

ren, 189 terwijl elders geholpen werd de voorwaarden te scheppen voor het tot 

stand komen ervan. Zo ontwikkelden in Amsterdam de samenwerkende zieken

fondsen met de gemeente een stimulerend beleid ten aanzien van wijkgezond

heidscentra en andere samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. 190 

Enkele ziekenfondsen hebben zich samen met ondermeer de FNV verenigd in de 

STAG (Stichting Algemene Gezondheidszorgvoorzieningen), 191 die zich vooral 

wil richten op het bevorderen van betere samenwerking in de eerste lijn, bij 

voorbeeld door werken in loondienst mogelijk te maken. Dat heeft overigens de 

nodige wrijvingen opgeroepen met de artsenorganisaties. 

Tot besluit nog aandacht voor twee initiatieven van de overheid die in het licht 

van het voorgaande van belang zijn. 

Allereerst de nota Eerstelijnszorg, bedoeld als beleidsmatige samenvoeging van 

de eerste lijns gezondheidszorg met de maatschappelijke dienstverlening. Een 

dergelijke onderlinge afstemming was al een oude wens uit het veld. De 

Eerstelijnsschets (1980) 192 draaide nog om de spil huisarts/wijkverpleging - een 

bron van veel kritiek, vooral vanuit gezondheidscentra. In de eerste-lijnszorg

nota wordt het duo uitgebreid met maatschappelijk werk en gezinszorg, terwijl 

alle betrokkenen een continue bereikbaarheid dienen te hebben voor een 

woongebied van maximaal dertigduizend mensen. Dat leidt ook tot nieuwe 

streefgetallen voor de diverse disciplines: 

- één huisarts op 2200-2400 inwoners 

- één wijkverpleegkundige op 2500 inwoners 

- één fysiotherapeut op 2400 inwoners 

- één maatschappelijk werkende op 8000 inwoners. 

Met name voor huisartsen en fysiotherapie zouden deze normen een flinke 

verbetering betekenen. 19 3 
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Als deze nota in praktijk zou worden gebracht, zou dat kunnen bijdragen aan 

herste l van vertrouwen met het veld. Vooralsnog valt er scepsis te beluiste -

ren 194, net als bij het verschijnen van de schets uit 1980, die toen wel werd 

gekarakteriseerd a ls een verdienstelijke inventarisatie van de eerste lijn en haar 

problemen, maar a ls vaag wat betreft praktische oplossingen. 
19 5 

Een eerste uitwerking van het overheidsbeleid in het kader van de WVG ten 

aanzien van de eerste lijn is het Wetsontwerp Vestigingsbeleid voor huisart-
196 sen. Het departement plaatste in 1983 een advertentie in de dagbladen, 

waar in het volgende over dit onderwerp t e lezen viel: 

'Huisartsen die zich willen vestigen, zullen dit slechts kunnen doen met een 

vergunning van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de 

voorgenomen vestiging zal plaatsvinden. De vergunning kan door burgemeester 

en wethouders s lechts worden geweigerd wanneer voor de vestiging geen ruimte 

aanwezig is. Het ontwerp-besluit biedt voor de bepaling van die ruimte een 

rekenmethodiek, waarb ij er globaal genomen van uit wordt gegaan dat 

tegenover iedere volledig werkzame huisarts een patiëntenpopulatie van 2600 

z ie len behoort te staan.' 

Vermeldenswaard is ook het volgende artikel: 'Bij de uitvoering worden 

burgemeester en wethouders bijgestaan door een commissie, waarin in e lk geval 

zitt ing hebben vertegenwoord igers van de beroepsgroep, van aanverwante 

beroepen, van ziek t ekostenverzekeraars en van de gebruikers van gezondheids

zorgvoorzieningen, terwijl de inspecteur van de Volksgezondheid adviserende 

stem heeft.' 

Het ontwerp omvat tal van uitwerkingen, zoals een maximum- en minimum 

praktijkgrootte (respec ti evelijk drieduizend en achthonderd patiënten), en een 

eventue le verlaging van de rekennorm tot tweeduizendvierhonderd. 

Dit wetsontwerp riep tal van bezwaren op, niet alleen bij de LHV 197 maar ook 

bij huisartsen die alternatieve behandelingswijzen willen toepassen 19 8, bij de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 199 en vooral bij de Ziekenfonds-
200 raad, die zich geheel tegen het ontwerp-besluit keerde: Een verbod voor 

een huisarts om zonder vergunning zijn beroep uit te oefenen vindt de Raad voor 

de burgers maar ook voor de a rtsen zelf zo ingrijpend, dat vestigingsregels en 

praktijkgrootte bij wet zouden moeten worden geregeld. 

De kwestie is van algemener belang, omdat deze zowe l binnen a ls buiten de 

gezondheidszorg a ls toetssteen beschouwd wordt voor een vestigingsbe leid voor 

hier beroepsbeoefenaren, zoals specialisten en fysiotherapeuten. In verband 

daarmee volgen hier tot besluit de uit Medisch Contact 
201 

over dit wetsont

werp. 'Het is eigenlijk vreemd dat een regering die de deregulering in haar 
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vaandel heeft geschreven (ook) op dit gebied de regulering wil versterken. 

Bestaat niet de kans dat een maatregel die was bedoeld om de eerstelijns

gezondheidszorg te versterken, door het gebruik ervan van karakter verandert 

en tot beheersingsinstrument (ver)wordt?' Ook hier klinkt weer het wantrouwen 

door, dat zo kenmerkend is geworden voor de houding binnen de gezondheidszorg 

tegenover maatregelen van overheidszijde. 

9.8 'Voor versterking van de eerste lijn' 

Als we de in dit hoofdstuk beschreven hoeveelheid en verscheidenheid aan 

activiteiten overzien, valt te concluderen dat er sinds halverwege de jaren 

zeventig gesproken kan worden van een zeer pluriforme beweging, te verenigen 

onder de noemer 'Voor versterking van de eerste lijn'. 

Naast vele concrete resultaten heeft die inmiddels ook meer theoretisch getinte 

bijdragen opgeleverd. Aan het einde van dit hoofdstuk willen we op één daarvan 

nog kort nader ingaan. 

202 Bertels (1983) noemt kwaliteitsverbetering en democratisering de twee 

hoofdkenmerken van het vernieuwingsstreven in de gezondheidszorg. 

De kritiek uit de jaren zestig richtte zich niet alleen op de ongelijkwaardige 

verhouding tussen professionals en leken, maar ook op de medisch-technische 

oriëntatie en de werkwijze in de gezondheidszorg. Een eenzijdige benadering 

van hulpvragen leidde tot een symptoomgerichte aanpak, die vaak meer kwaad 

dan goed deed. De kritiek hierop leidde tot het formuleren van nieuwe eisen en 

uitgangspunten voor de hulpverlening. Naast het begrip democratisering, waarop 

wordt teruggekomen in een volgend hoofdstuk, kwamen in de vernieuwingsdis

cussies begrippen naar voren als integrale benadering, demedicalisering, 

preventie, buurtgericht werken - in de woorden van Bertels - die vervolgens aan 

het begrip kwaliteit een vijftal dimensies onderscheidt en toelicht: 

l. De inhoud van het ziektebegrip: Ziekte wordt niet meer opgevat als een 

louter individuele en lichamelijke afwijking, maar gezien in de bredere context 

van psychologische gesteldheid, gezin, buurt, werk en maatschappelijke 

omstandigheden. De gedachte dat de grens tussen ziek en gezond objectief is 

vast te stellen, wordt bestreden. 

2. Probleemoplossing: De hulpverlener is terughoudend in het gebruik van 

medisch-technische middelen, zoals medicijnen, specialistisch onderzoek en 

behandeling; daarmee wordt vaak voorbij gegaan aan de achtergronden van de 

klacht en laten weinig ruimte voor het eigen probleemoplossend vermogen van 
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de hulpvrager. Tevens ontwikkelt men hulpvormen die inzicht kunnen geven in 

de samenhang tussen klacht en omstandigheden, en die de act iviteit van de 

hulpvrager stimuleren. 

3. Taakopvatting: De hulpverlener dient het probleem van de hulpvrager niet 

over te nemen en op te losse n. Het gaat veel meer om het in samenwerking met 

andere disciplines geven van advies, ondersteuning, kennisoverdracht en 

voorlichting, naast het sig naleren van structurele problematiek. 

4. Beroepsopvatting: Hulpverlenen gebeurt niet meer uit liefdadigheid en 

'roeping', of het vrije ondernemerschap, waarin het zakelijk belang de kwaliteit 

van het werk kan beïnvloeden, maar er vindt een normalisering van arbeid 

plaats: geen extreem lange werktijden, controle op de kwaliteit van het werk, 

normalisering van de maatschappelijke status en indien mogelijk werken in 

dienstverband. 

5. Het proces van ziek tedefiniëring: Er vallen vraagtekens te zetten bij het 

monopolie van de medische professie op het definiëren van het ziektebegrip. 

Daarbij kan gedacht worden aan de psychiatrie, ten aanzien van het bepalen van 

wat normaal of abnormaal is, als ook aan het vaststellen van wie wel en wie 

niet in aanmerking komt voor een uitkering krachtens de Ziektewet of de 

WAO/AAW. 

Tot zover deze indeling van Bertels, waarmee overigens ook buiten de eerste 

lijn te werken valt. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er onder diegenen die werken in de 

gezondheidszorg en hun organisaties, ook buiten de eerste lijn, (Zie bij voorbeeld 

de NZR, 1983) 203 overeenstemming gegroeid is en een beweging ontstaan is 

rondom de noodzaak van versterking van de eerste lijn. Een dergelijke 

versterking kan beschouwd worden als een in meerdere opzichten adequaat 

antwoord op de toenemende problemen waarmee de gezondheidszorg zich 

geconfronteerd ziet, omdat: 

- daardoor een integrale benadering bevorderd kan worden van het groeienà 

aantal complexe hulpvragen die samenhangen met de leefsituatie van de 

hulpzoekende; 

- deze aanknopingspunten voor preventie biedt, die in de eerste lijn meer 

voorhanden lijken dan in de tweede lijn; 

- een versterkte eerste lijn, die meer zelf af kan handelen, minder hoeft te 

verwijzen naar de tweede lijn, waardoor ondermeer iatrogene invalidering kan 

worden teruggedrongen; 

232 



- deze uitzicht biedt voor de oplossing van een aantal financieringsproblemen -

zowel wat betreft de kosten van de gezondheidszorg zelf als de kosten voor de 

Ziektewet en de WAO/ AAW - zonder dat hiervan patiënten de dupe hoeven te 

worden. 

Daarbij dient wel te worden aangetekend dat er nog veel te weinig samenwer

king bestaat met een andere belangrijke, niet-curatief gerichte eerstelijnsvoor

ziening: de bedrijfsgezondheidszorg. 

9.9 Samenvatting 

Het zoeken naar antwoorden op de veranderende hulpvraag in de eerste lijn 

leverde veel ideeën op: Intensieve discussie onder de huisartsen leidde tot een 

takenpakket, met relevante passages, gezien eerder gesignaleerde knelpunten. 

Besluitvorming van de hele beroepsgroep leverde ook een scenario op voor 

praktijkverkleining en een vestigingsbeleid, gekoppeld aan kwaliteitseisen: 

belangrijke voorwaarden voor een sterkere eerste lijn. 

Omwille van betere hulp door een vollediger kijk op de situatie van patiënten, 

thuis en op het werk, ontstonden allerlei samenwerkingsvormen. Hoe hechter die 

zijn, des te minder komen verwijzingen en ziekenhuisopnamen voor. Samenwer

king met verzekerings- en bedrijfsartsen blijft moeizaam, al lijkt er iets te 

veranderen. De relatie met de tweede lijn krijgt meer belangstelling, vooral om 

onnodig verwijzen te voorkomen: Afhankelijkheid van fysiotherapie tracht men 

te voorkómen door aandacht aan arbeidsomstandigheden te geven, te stimuleren 

tot blijven werken en de therapie te gebruiken om veranderingen in de praktijk 

te testen. Dit vereist samenwerking met alle betrokken artsen en een andere 

honorering. 

Naast reguliere organisaties roerden zich op inhoudelijk en voorwaardelijk vlak 

ook tal van actiegroepen. Dat bracht hen in botsing met de overheid die wel zei 

de eerste lijn te willen versterken, maar in feite, op enkele verbeteringen na, 

ook daar wilde bezuinigen. Dat leidde tot vele acties en allerlei beleidsalterna

tieven, zonder veel gehoor. Dit veroorzaakte wan trouwen en frustratie, terwijl 

de voorwaarden juist aanwezig lijken voor een, ook vanuit kostenoogpunt 

creatiever beleid: over de noodzaak van versterking van de eerste lijn bestaat in 

de gezondheidszorg brede overeenstemming, het kan een gunstig effect op 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid hebben en er is sprake van een 

beweging om de vele uitgewerkte ideeën te helpen realiseren. 
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1 O De tweede lijn 

Ook binnen de tweedelijnsgezondheidszorg he bben een groot aanta l ontwikkelin

gen plaa tsgevonden, van een nog ka leidoscopischer karakter dan die in de eers te 

lijn. Aan enke le daarvan willen we in dit hoofds tuk kort aandacht besteden, 

eveneens gezien tegen de achtergrond van de eerder genoemde 1 wenselijke en 

mog eli jke bijdragen aan een verbetering van de relatie tussen de behandelende 

sec tor en z iekteverz uim en arbe idsongeschikthei d. 

10.1 Bedd enreduc ti e en wachttijden 

Bij he t voornemen tot reducti e van het aantal 
z iekenhuisbedden r ealiseert men z ich te weinig, 
dat hierdoor een verl enging van de wachttijd 
voor opname en daarmee een verlenging van de 
gemiddelde ziekteduur kan ontstaan. 

Soeters 2 

Wachttijden in de tweede lijn blijven behor en tot de meest genoemde 

verz uimv erleng ende factore n, 3 en verbetering lijkt vooralsnog ni et waarschi jn

li jk. Integendeel, tegenover inc idente le pogingen van z iekenhui zen om tot 

bekorting te komen staa t de s tructur ele maatregel van de beddenreductie, die 

juist tot la ngere wachttijden kan le iden. Soe ters (1983) 4 en Dercksen (1984) 5 

wijzen daarop, en de KNM G waarschuwt er met klem voor 6. Grün wa ld e .a . 

(1983) 7 voorspellen in hun s tudi e over de e ffec ten va n de uitvoeri ng van het nog 

te behandelen plan om versneld 8300 bedden a f te s toten, een verdubbeli ng van 

de gem iddelde wachttijd voor opnamen, naas t een daling van de kwaliteit van de 

zorg op korte termijn. Daarnaast blijv en klini sche en poli klinische wac htlijs ten 

voora lsnog bestaan, zowel in he t a lgemeen a ls voor specifieke spec iali smen, 

zoa ls or thopedie (NZI, 1984)8• 

Derhalve will en we nader op deze beddenreduc ti e ing aan, te meer daar die de 

voornaamste pijler vormt van het overheidsbeleid in de gezondh e idszorg in de 

a fgelopen en de komende jaren. 9 

In 1930 waren er in ons land nog geen 30.000 bedden, t wintig jaar later wa ren 

het er 40.000, en in 1975 ongeveer 75.000 (Santema , 1979) 10. In 1958 waren de 

kosten voor ex tr a - en intramur a le gezondheidszorg nog vrijwe l gelijk, namelijk 

42,0 respectievelijk 42,8% van de tota le kosten van de gezondheidszorg . In 1975 

bedroeg dit aandeel 29 , 7% respectievelijk 63,0% 11 
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De vier promille norm uit 1974 - geen wetenschappelijke maar een politieke 
12 norm, aldus Grünwald e.a. (19 84) - betekende het afstoten van ongeveer 

19. 000 bedden voor 19 8513. 

Getracht werd eerst een aantal (kleinere) ziekenhuizen te sluiten, hetgeen 

echter veel weerstand opriep, vooral in plaatsen waar het de enige tweedelijns 

voorziening betrof. Demonstraties - vooral georganiseerd door het LAK 

(Landelijk Akti e Komitee Gezondheidszorg) 14 - brachten vaak dui zenden 

mensen op de been. Dit heeft er mede toe geleid, dat veel sluitingsplannen 

(vooralsnog) slechts gedeeltelijk of in het geheel niet ten uitvoer werden 

gebracht. 

In Amsterdam greep de toenmalige wethouder van Volksgezondheid Verheij de 

plannen voor ziekenhuissluiting aan - mede gestimuleerd door plaatselijke acties 

- om samen met alle betrokkenen de gehele gezondheidszorg onder de loep te 

nemen en zo een eventuele beddenreductie in samenhang te brengen met 

alternatieve opvangmogelijkheden. 15 

Uit onderzoeken van het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen (1981) 16 en 

Kastelein en Hammerstein (19 81) 17 kwamen als voordelen van kleinere 

ziekenhuizen naar voren: een goede bereikbaarheid, korte interne communica

tielijnen, een persoonlijke behandeling door de specialist in plaats van door 

(steeds wisselende) assistenten, en minder lange wachttijden. Hiertegenover 

staan als nadelen: te weinig onderzoeks-, behandelings-en opleidingsmogelijkhe

den, alsmede personeelsproblemen. Niettemin hebben kleinere ziekenhuizen 

toch vaak een duidelijke plaatselijke of regionale functie, ook vanwege hun 

EHBO en poliklinieken, en de kortere reistijden. 

Van het totaal aantal ziekenhuizen vallen er 57 onder de door de NZR 

gehanteerde minimumnorm van 200 bedden. Driekwart van die 57 betwist echter 

dat ze onvoldoende zouden functioneren 
18• Toch wordt er van de zijde van het 

Nationaal Ziekenhuis Instituut gesteld dat kleinere ziekenhuizen gedoemd zijn 

d .. 19 
te ver w11nen. 

Als gevolg van de onverwacht grote weerstand zag de overheid zich gedwongen 

omzichtiger te werk te gaan. Tussen 1974 en 1976 zakte het beddenpromillage 

van 5,6 naar 5,0. Daarna verliep de daling langzamer tot 4,79 (1979), 4,67 (1981) 

en periode ontstond enerzijds wat meer overeenstemming over de opvatting dat 

het totale beddenbestand terug te brengen is, mits er voldoende alternatieve 

opvangmogelijkheden gecreëerd zouden worden, anderzijds werden er echter 

steeds meer vraagtekens gezet bij het beleid, met name bij het sluiten van 

complete ziekenhuizen. Zo gaven in 1981 Van Omme, 
21 

voorzitter van de sec tie 
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ziekenhuizen van de NZR, en Blanken, 22 secretaris van de VNZ als hun mening 

te kennen dat de beddenreductie geen bijdrage zal leveren aan wezenlijke 

besparingen in de intramurale gezondheidszorg. Honigh (1983) 23 bevestigt dit 

in zijn eerder genoemd onderzoek: Verreweg de meeste kosten worden gemaakt 

in de eerste dagen van de opname, een periode die nu eenmaal niet kan worden 

overgeslagen. Uit cijfers : over 1982 van de particuliere ziektekostenverzeke

raars toonden aan dat de kosten voor ziekenhuisverpleging niet daalden, ondanks 

de beddenvermindering. 25 

De LSV kon evenmin instemmen met sluiting van hele ziekenhuizen en kwam 

met alternatieve plannen, die beoogden veel geleidelijker tot onder de vier

promille norm te komen, met uiteindelijk hetzelfde financiële resultaat. 
25 

VNZ-voorzitter Anbeek 26 ten slotte verklaarde een forse beddenreductie 

maatschappelijk onhaalbaar te achten; bovendien zou deze niet gewenst zijn 

door de bevolking, die juist voor de gezondheidszorg geld over heeft. 

Bovengeschetste ontwikkeling leek aanvankelijk te leiden tot een koerswijzi

ging: In 1981 noemde Elsen, 27 plaatsvervangend directeur-generaal van het 

ministerie de vier-promille norm politiek en maatschappelijk onuitvoerbaar en 

voortaan niet meer dan een streefcijfer in plaats van een sluitingsnorm: 

"Doorzetten van die operatie zou revolutie betekenen, zo zei hij, en voorspelde 

bovendien een stijging van het aantal verpleegdagen in de komende tien jaar van 

tien procent ten gevolge van de vergrijzing en een toename van het aantal 

werklozen en arbeidsongeschikten. 

In 1982 echter kwam de toenmalige minister Gardeniers met het voorstel 28 om 

versneld 8300 ziekenhuisbedden af te stoten - 12% van het totale bestand - door 

sluiting van 25 ziekenhuizen en 77 afdelingen, verspreid over het hele land. Dit 

riep veel protest op, niet alleen van de bevolking en tal van plaatselijke en 

provinciale overheden, 29 maar ook van de NZR, 38 de KNMG, 31 de 

ABVA/KABO 32 en organisaties van ziekenhuispersoneel 33 , evenals van vrijwel 

alle fracties in de Tweede Kamer. 34 Schattingen van het verlies aan 

arbeidsplaatsen beliepen 15 à 18.000 35 , en over de omvang van de verwachte 

financiële opbrengst rees sterke twijfel, met name bij het College van 

Ziekenhuisvoorzieningen. 36 Baten werden pas verwacht na zeven jaar, de 

procedurele kant van de zaak werd betwist en uit berekeningen bleek dat dit 

beleid in het jaar 2000 een tekort van rond de 29.000 bedden op zou leveren als 

gevolg van de vergrijzing van de bevolking, uitgaande van een inmiddels 

bijgestelde beddennorm van 3,7 promille, bij gelijkblijvend gebruik (Grünwald, 

19 83). 37 

Niettemin hield de minister vast aan het bereiken van die norm in 1990. Wel 
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kwam het sluiten van gehele ziekenhuizen te vervallen en mochten de provincies 

eigen voorstellen doen. 38 

In een onderzoek naar de effecten van dit plan concludeert Grünwald (19 83): 

De maatregel van de versnelde beddenreductie is één van de pogingen om de 

kosten(stijging) van de gezondheidszorg te verminderen en financiële middelen 

vrij te maken voor een herallocatie van de zorgvoorzieningen. Hoewel een 

definitief oordeel aan de hand van de beschikbare gegevens niet mogelijk is, 

geven onze bevindingen aanleiding tot de conclusie dat de bijdrage die de 

maatregel hieraan kan leveren gering is. De bijkomende neveneffecten 

versterken de twijfels rond de adeq uaatheid van het beleidsvoornemen. De 

maatregel tot ve rsnelde beddenreductie is genomen zonder dat de verwachtin

gen omtrent het kostenbesparend effect op hun realiteitswaarde zijn getoetst en 

ook een systematische afweging van kosten en baten blijkt niet plaats te hebben 

gehad. Voor een verantwoorde besluitvorming is dit echter onontbeerlijk'. 39 

Tegenover dit beleid bepleit Grünwald een consensusmodel, 40 vooralsnog 

echter zonder succes; de opvolger van mevrouw Gardeniers, staatssecretaris 

Van der Reijden, kondigde in 19 84 juist een nog verdere versnelling van de 

beddenreductie aan: niet in 1990 maar reeds in 1986 zou de 3,7promille-norm 

bereikt moeten zijn. Bovendien voorspelde hij een verdere verlaging van de 

streefnorm in een volgende kabinetsperiode, en achtte gehele sluiting van 

z iekenhuizen niet uitgesloten. (Van der Reijden, 1984) 41 

Hier is sprake van een innerlijke tegenstrijdigheid in het overheidsbeleid zoals 

ook al eerder aan de orde was, zij het wellicht niet zo duidelijk: Er worden 

bezuinigingen op de sociale zekerheidskosten beoogd, en in het kader van de 

arbeidsongeschiktheidswetten worden ook bijdragen gevraagd van de (curatieve) 

gezondheidszorg. Tegelijkertijd wordt op een belangrijk onderdeel als wachttij

den juist de kans op een tegenovergesteld effect geschapen tengevolge van het 

bezuinigingsbeleid van diezelfde overheid, maar dan in de gezondheidszorg. 

10.2 Verpleegduur en werkdruk 

Juist nu de zorg door de korter wordende 
\'erpleegduur intensiever wordt, zal een \·e rmin
dering van het aantal verpleegkundigen tot 
onaanvaardbare gevolgen voor de patiëntenzorg 
leiden, zowel in de intra- als de extramurale 
sector. 
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Al vele jaren is er sprake van een voortdurende afname van de ge middelde 
43 opname- of verpleegduur, evenals van het aantal verpleegdagen. Daar staa t 

een, eveneens vrij constante stijging t egenover van het aantal opnamen (Zie 

Tabe l 15). In he t algemeen is deze da li ng gunstig t e noeme n, met name als dat 

ook le idt t ot een bekorting van de ve rzuimperiode. In combinatie betekende dit 

wel een zwaardere belasting voor hen di e werken in de tweede lijn, me t name 

voor de verpleegkundigen. 

Welke gevolgen dat kan heb ben, kwam in het eerst e hoofds tuk 44 al aan de orde. 

Kort sameng eva t we rd dat ook tot uitd ru kki ng gebracht in een moti e van he t 

ABVA/KABO- Congres van werkenden in de gezondheidszorg in 19 83. 45 Daarin 

werd gezegd dat het ove rhe idsbe leid de bestaande overbelasting, demotivatie en 

he t z iekteverz uim doe t toenemen , te rwij l de kwali teit van het werk word t 

aangetast en het een "mense lijk e benadering" van de patië nt niet toelaat. 

Dez e ontwikkelingen hebben echter niet alleen veel verloop en la ter een s tijging 

van het z iekteverz uim tot gevolg gehad , maar leidden ook tot a lle rle i 

tegenbewegingen, a llereers t in de kring van het verplegend personeel. Dat begon 

in 1974 met een omvangrijke manifestatie, georganisee rd door het LAK, t egen 

de personee lsstop voor de tweede lijn, die mede daardoor weer werd 
. kk 46 ingetro en. 

De daaropvolgende jaren gaven veel ac tiviteiten t e z ie n ge ri cht op uitbreiding 

van het aantal verpleegkundigen. Zo bracht de Initiatie fgroep COZ, mee r 

personee l rond het bed' in 1979 vel e dui z enden verpleegkundigen op de been, 

ondersteund door vakbonden en de NZR , de we rkge ve rsorg anisa ti e 47 De laa t st e 

verla ngde van he t ministeri e een uitbrei di ng met ti endui zend verpleegkundigen 

voor 19 80, waaraan gedeelteli jk werd voldaan. 48 In de daaropvolg ende jaren 

kwamen er echter, vooral t en gevolge van bezuinigingen ve le duizenden 

arbeidsplaatsen t e vervallen. 49 Eén van de gevolgen daarv an is dat vee l 

leerling-ve rpleegkundigen na he t voltooi en van hun opleiding we rkloos raken -

berekening en va ri ëren van vijf tot zesd ui zend per jaar 50 - t e rwijl e r grote 

behoefte aan he n bestaat. Deze situati e le idde in 1984 t ot de oprichting van een 

landelijk Platform van lee rling-verpleegk undig en. 51 

De inlever ing van de prijscomp ensa tie - in 1983 tweehonderd mi lj oen gulden - in 

ruil voor arbeidsp laatsen bracht enig soe laas; 130 miljoen was bedoeld voor 

dri edu izend banen, vooral voor verpleegkundigen. 52 All e toegezegde uitbreidin

gen t en sp ijt moest de voorzitte r van de bond Het Be t erschap in 1984 op bas is 

van he t FOG 19 85 conc luderen, dat het aantal verpleegkundigen sinds 19 78 niet 

was toegenomen. (Va n Aller , 19 84) 53 

Ge z ie n het bovenst aande is het niet verbazingwekkend dat de laats te ja ren ook 
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de Dag van de Verpleging - 12 mei - in toenemende mate in het teken is komen 

te staan van bovengeschetste problematiek. Maar ook het ontwikkelen van 

alternatieve plannen werd erdoor gestimuleerd (Zie bij voorbeeld ABVA/KABO, 

Het Beterschap en CFO, 1984) 54. 

Uitbreiding van het aantal verpleegkundigen zou het mogelijk maken meer 

aandacht aan patiënten te besteden. Van diverse kanten is erop gewezen dat dat 

een positieve invloed kan hebben op de genezing, en daarmee ook op de opname

en verzuimduur. Zo vermeldde het Tijdschrift voor Ziekenverpleging in 1970 
55 

een aantal onderzoeken, zoals dat van Johnson (1966). Deze constateerde een 

verkorting van de verpleegduur bij operatiepatiënten door het geven van 

informatie en door hen aan te moedigen om over hun zorgen en angst te praten 

in verband met de komende operatie. Op grond van dergelijke onderzoeken werd 

geconcludeerd dat een bepaald gedrag de genez ing bevordert: 'De meest 

positieve reacties bij de patiënt lijken steeds te worden geconstateerd bij een 

benadering welke is gericht op een open, tweezijdige communicatie tussen 

therapeut en patiënt.' 

Jonkers (1984) 56 wijst op een groeiende onvrede bij ziekenhuispatiënten over 

het gebrek aan voorlichting, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hij haalt een 

aantal onderzoeksoverzichten aan, waaruit een duidelijke relatie bleek tussen 

patiëntenvoorlichting in het ziekenhuis en de opnameduur: na operatie kon die 

periode zelfs met 12% of meer verkort worden, terwijl ook een reductie van het 

aantal ziekenhuisopnamen mogelijk bleek ten gevolge van voorlichting. In 

aansluiting op wetgeving inzake patiëntenrechten, waarvan het recht op 

informatie een belangrijk onderdeel is, concludeert hij dat er op dit terrein een 

krachtig lange-termijnbeleid ontwikkeld dient te worden met een ruimer 

financieel kader dan de huidige ad-hoc-structuur toelaat. 

Uitbreiding van het aantal verpleegkundigen is eveneens nodig met het oog op 

de toenemende vergrijzing (NZR, 19 84) 57• Daarnaast kan er zo ruimte 
58 gecreëerd worden voor nieuwe verpleegmethoden, zoals geïntegreerde en 

patiëntgerichte verpleging. 
59 

We willen daar iets dieper op ingaan, omdat 

invoering op grotere schaal zowel van belang kan zijn voor het ziekteverzuim in 

het algemeen vanwege een kortere verpleegduur, als voor het ziekteverzuim bij 

de verpleging in het bijzonder door een verbetering van arbeidsomstandigheden. 

De verpleegkundig directeur van het Nieuwe Spittaal in Zutphen, één der eerste 

ziekenhuizen die overging op patiëntgericht verplegen, zegt daarover: 

'Vroeger kreeg zo'n patiënt veel verschillende gezichten aan zijn bed. Zoiets is 

naar voor de patiënt, maar ook voor het verpleegkundig personeel. ( ..• ) Nu 
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vervult één verpleegkundige zoveel mogelijk taken bij één patiënt. Dat geeft 

een stukje saamhorigheid, zodat de patiënt in kwestie zich niet al te verloren 

voelt in de voor hem vreemde, soms bedreigende omgeving. Bovendien komt de 

verpleegkundige meer tot zijn recht in de behandeling van de patiënt. 

(".) Dit model bevalt uitstekend. Toch gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat 

sommige disciplines binnen ons ziekenhuis hier nog wat aan moeten wennen. Ik 

denk daarbij met name aan de medische staf. Voorheen was het afdelingshoofd 

voor de behandelende geneesheren de steun en toeverlaat. Ook al omdat dat 

hoofd alle visites meeliep en over alle informatie beschikte. Nu zijn de 

specialisten aangewezen op de unit-oudsten, en krijgen ze dus per afdeling met 

twee of drie verschillende verpleegkundigen te maken.' (Broekhuijzen, 19 84) 60 

Vooralsnog behoort deze situatie tot de uitzonderingen, blijkens de vele uitingen 

van onvrede door verpleegkundigen over de bestaande situatie. 61 Wel bevestigt 

het een eerder gesignaleerd feit, namelijk dat het tekort aan verpleegkundigen 

weliswaar één van de belangrijkste, maar niet de enige belemmering vormt om 

tot een bevredigender werksituatie te komen. Vooruitlopend op de volgende 

paragraaf kan hier ook alvast opgemerkt worden dat een afname van het aantal 

klinische verrichtingen eveneens tijd vrij kan maken voor andere verpleegkun

dige taken. (Z ie ook Leenen, 1983) 62 

De opname- of behandelingsduur in ziekenhuizen is behalve van voorlichting en 

verpleegkundige aandacht ook van diverse andere factoren afhankelijk. Een 

aantal daarvan zijn al eerder 63 aan de orde gesteld, zoals de mate van 

efficiëntie en coördinatie (Querido, 1963) en het voorhanden zijn van extramu

rale opvangmogelijkheden. Zonder naar volledigheid te streven willen we er nog 

enkele noemen. 

Allereerst dient het streven genoemd te worden om tot een verschuiving te 

komen van klinische naar poliklinische activiteiten. (Zie bij voorbeeld LSV, 

19 82) 64 Het valt moeilijk te zeggen of er (reeds) van een dergelijke 

verschuiving sprake is: Het aantal poliklinische verrichtingen is weliswaar sterk 

toegenomen, ma ar het aantal opnamen steeg eveneens, net als het aanta l 

klinische verrichtingen. (IvG, 1982) 65 Niettemin valt hier en daar een 

verschuiving te constateren zoals bij het diagnostisch centrum Oudenrijn 

(Demmers e.a., 19 84) 66• Ham macher e.a. (19 84) 67 rapporteren dat z ij 

liesbreukoperaties ee rst net als elders klinisch verrichten, met een gemiddelde 

verpleegduur van vijf dagen. Sinds 19 83 echter doen zij die ingreep poliklinisch 

bij mensen die voor het overige geen ernstige klachten hebben, tot tevredenhe id 

van patiënten en artsen, en overigens met vooralsnog weinig extra belasting van 
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de eerste lijn. 

Een andere in dit verband interessante ontwikkeling is, dat vanaf 1984 

zelfregulering door diabetespatiënten voor rekening van de z iekenfondsen komt. 

Dat zal - gezien de ervaringen - tot een aanzienlijke reductie van polikliniekbe

zoek en opnamen leiden en tot een geringere afhankelijkheid van de patiënt. 
68 

Vermeldenswaard is ook het toenemend aan tal experimenten met dagverpleging. 

Op een studiedag over dit thema in 1982 bleek veel en thousiasme te bestaan 

voor het invoeren van meer dagbehandelingen, mits e r een andere financiering 

zou komen. 69 De koppeling aan de bedbezetting werd in 19 83 vervangen door 

een budgetfinanciering, wat meer ziekenhuizen stimuleerde om tot dagverple

ging over te gaan ook in de psychiatrie. Op grond van de ervaringen daarmee in 

achttien z iekenhuizen bracht het College van Ziekenhuisvoorzieningen in 1984 

een advies uit aan de staatssecretaris. Daarin werd geconcludeerd dat op korte 

termijn 250.000 patiënten per jaar voor dagbehandeling in aanmerking komen, 

en dat daardoor ZOOD ziekenhui sbedden omgezet zouden kunnen worden in 1200 
70 dagverpleegplaatsen. 

Met de invoering van de budgetfinanciering werd overigens tegemoet gekomen 

aan de wens van oud-LSV-voorzitter Kastelein. Die pleitte bij zijn afscheid 71 

voor het volledig afschaffen van het zogenaamde ligdagentarief, waarmee het 

eventuele fin anc iële belang van specialisten bij de duur van een opname komt te 

vervallen. 

Tenslotte blijkt uit het jaarverslag over 1983 van de OHRA, 72 dat actie f 

optreden van ziektekostenverzekeraa rs eve neens een positief effect kan hebben: 

Het aantal opnamedagen werd met twintig procent gereduceerd met behulp van 

het werken met standaard-ligtijden. Bij overschrijding daarvan werd met het 

betrokken ziekenhuis contact opgenomen voor nader overleg over het ziektever

loop, met bovengenoemd resultaat. 

Overigens hoeft een kortere op nameduur niet altijd een kortere totale 

ziekteperiode in te houden, en derhalve niet au tomati sch een bekorting van de 

verzuimduur. 

10.3 Terugdringen van onnodige verrichtingen 

Verdere uitwerk ing van de protocollaire genees
kunde is nodig. Niet alleen omdat hier mogelijk 
een kostenbesparende werking van uit zal gaan 
maar vooral ook omdat men op deze wijze 
steeds kritisch moet beoordelen of een volgende 
diagnostische stap gewenst is. En omdat ieder 
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nieuw onderzoek voor de patiënt een belasting 
vormt en indien niet noodzakelijk beter achter
wege gelaten kan worden. 

Kaste lein en Willems 73 

Mede met het oog op de opnameduur zi jn ook ontwikkelingen van belang die 

kunnen helpen het aantal onnodige diagnostische verrichtingen in de tweede lijn 

terug te dringen, om aldus het verblijf in de gezondheidszorg zo kort mogelijk te 

houden e n de moge lijkheid van iatrogene invalidering te verkleine n. 74 

In dat verband kwa men al voorstellen aan de orde 75om de wij ze van honorering 

in eerste en tweede lijn bij te stellen. Bessems, oud-LHV-voorzitter bepleitte 

zelfs het vervangen van het ve rrichtingentarie f voor spec ia listen door een 

abonnementstarief. 76 Anderen zoeken de oplossing in een dienstverband voor 

specialisten, zoals de NZR 77 en de VNZ 78, evenals een mee rderheid van de 

Tweede Kamer (de motie -Toussaint uit 19 82) 79 . 

De Landelijke Specialisten Vere niging wil vooralsnog geen keus maken tussen 

specialisten in loondienst of als vrije ondernemer. In een rapport uit 19 84, 

getiteld Medische speciali sten in dienstverband, 80en onderschreven door LSV 

én LAD (Landelijke Vere niging van Artsen in Dienstverband) wordt een pakke t 

voorwaarden voor ee n dergelijk ve rband uitgewerkt, waaraan overigens volgens 

de opstellers nog lang niet overal voldaan is. Wel bepleitte de LSV 81 invoering 

van een degressief verrichtingentarief, zoals uitgewe rkt door de Commissie van 

Mansvelt 82 : Er wordt relatief minder verdiend naarmate er meer verrichtingen 

uitgevoerd worden. Een dergelijk nieuw tarief maakt deel uit van het Protocol, 

dat in 19 82 gesloten werd tusse n regering en LSV 83• 

In hun nota Be taalbaar Perspectief (19 84) 84 stappen ook de z iek tekostenverze

keraars VNZ en KLOZ af va n een verplicht dienstverband; z ij kiezen voor een 

honorering via het ziekenhuisbudget. Daarvan ve rwachte n z ij een remme nde 

werking op het aantal ve rri chtingen, net als over ige ns van een aanvaardbare 

oploss ing voor de pensioe n- e n goodwill-problematiek. 

NZR-voorzitter Visser (19 83) 85 is nog concreter. Hij beple it he t afkopen van de 

goodwill - geschat op 35 à 40 miljoen gulden per jaar: 'De mogelijkheid van in 

loondienst ne me n is dan beter bere ikbaar. Je bereikt er in z ijn algemeenheid ook 

een betere organisatiestructuur mee. ( .•. ) Waarschijnlijk is dan voor een groot 

dee l de financiële prikk el weggenomen voor he t doen van verrichtingen.' 86 

De overheid verwacht dat het in 19 83 ingevoe rde budgetsysteem voor de 

z iekenhuizen het aa nta l ve rri cht ingen zal helpen terugdringen. 

Een ander aanknopingspunt vormt het aa nschafbe leid van ni euwe (onde r

zoeks) app ara tuur in zieke nhui zen. Zoals we ech ter a l zage n 87 bleve n pogingen 
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zowel van de overheid als van de ziekenfondsen, om daar greep op te krijgen 

vooralsnog zonder veel resultaat. 

In dit verband verdient het rapport aandacht dat de TH Twente in 19 84 

uitbracht onder de titel Klinische technologie in algemene ziekenhuizen. 
88 

Daarin wordt het aanstellen bepleit van een klinisch technoloog, die zich vooral 

moet bezighouden met de beleidsvorming ten aanzien van medische apparatuur 

en methoden, de coördinatie van aankoopprocedures, een doorlopende evaluatie 

van de in gebruik zijnde apparatuur en methoden, alsmede het verzorgen en 

coördineren van opleidingen en instructies. Dat zou niet alleen goed zijn voor de 

kwaliteit van de zorg maar ook voor de ziekenhuiskas, volgens het 

rapport. 

Ten slotte willen we hier nog beknopt het belang aanduiden van een verdere 

ontwikkeling van de protocollaire geneeskunde, met de bedoeling bij een bepaald 

symptomencomplex de snelste, minst belastende en goedkoopste weg naar een 

diagnose, aan te kunnen geven. Kastelein en Willems (19 80) 89 behoorden tot de 

eersten die daarop aandrongen, teneinde het aantal diagnostische verrichtingen 

te verminderen zonder kwaliteitsverlies. Van den Dool (1981) 90 ondersteunde 

dit pleidooi, mede vanuit besparingsoverwegingen, en omdat protocollen het 

medisch handelen beter bespreekbaar kunnen maken en er dan minder problemen 

bij waarneming en overdracht van patiënten te verwachten zijn, zoals doublures 

bij onderzoek. 

Vooral Sturmans 91 heeft zich met de verdere ontwikkeling beziggehouden. 

Daaromtrent zijn vooralsnog meer vragen te stellen dan te beantwoorden, zoals: 

Gaan kansberekingen het medisch oordeel vervangen in plaats van ondersteu

nen? (Dunning, 19 83) 92 Hoe hardnekkig zullen vaste patronen en de hokjesmen

taliteit bij hulpverleners zijn? (Van Wijmen, 1984) 93 Hoe komen ten behoeve 

van nader onderzoek de gegevens over behandelingsresultaten ter beschikking? 
94 (Sturmans, 1982) Hoe verloopt de privacy-bescherming, en wie moeten 

protocollen opstellen? (Van Es, 19 83). 9 5 

Gezien het ontbreken van alternatieve stuurmechanismen acht Sturmans 96 

verder onderzoek in deze richting bittere noodzaak. Vele dringen met hem aan 

op nader onderzoek onder wie Gill (1983), 97 die de volgende tussenbalans 

opmaakte: Protocollaire geneeskunde kan leiden tot verstarring, tot doden van 

creativiteit, tot minder persoonsgericht handelen, tot afbreuk aan het unieke 

van de anamnese, tot een ongerechtvaardigd veiligheidsgevoel, een verslappende 

belangstelling, een verwisseling van doel en middel, en tot betweterigheid. 

Daartegenover noemde hij als voordelen: minder belasting en meer veiligheid 
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voor de patiënt; voor de arts systematisch werken, toetsing, kwaliteitswinst, 

minder valkuilen, selectiever handelen, trefzekerder diagnostiek en tijdwinst; 

voor de maatschappij ten slotte kostenbesparing en minder vrijblijvend

heid. 

10.4 De re la tie met de eerste lijn 

In het kader van deze studie is de relatie tussen de eerste en de tweede lijn van 

groot belang. Deze kan zich verheugen in een toenemende belangstelling, niet 

alleen, zoals we al zagen 98 vanuit de eerste, maar ook vanuit de tweede lijn: 

naast de diagnostische centra ontstonden er plannen voor Academische 

Werkplaatsen Eerstelijns Gezondheidszorg (Daniëls, 1984 99; Ros, 1984 100). 

Ook groeit de interesse van de kant van de ziektekostenverzekeraars (Betaal

baar Perspektief, 1984) 101 

Die toegenomen belangstelling komt eveneens tot uitdrukking in een NZR

discussieno ta uit 1984, getiteld B eleidsperspec tie f op zorgverlening door 

ziekenhuizen. 102 Inplaats van de scherpe scheiding die nu nog bestaat tussen de 

intramurale zorg en de eerstelijnszorg wordt daarin meer samenwerking bepleit 

van ziekenhuizen met huisartsen en andere hulpverleners in de directe omgeving 

van de patiënt. Zo zou de huisarts in de toekomst de eerste verantwoordelijk

heid voor zijn patiënten houden bij de behandeling in de polikliniek, terwijl de 

specialisten zich meer moeten gaan bezighouden met de behandeling van de 

patiënt thuis, vooral als het gaat om chronische zieken. In deze nota wordt 

verder gesteld dat door de organisatie van de verpleging en verzorging een 

menselijke benadering en een zelfstandige opstelling van de patiënt dient te 

worden bevorderd. Zo zouden patiënten steeds door deze! fde verpleegkundigen 

moeten worden geholpen terwijl de specialist de samenhang van de behandeling 

zou moeten bevorderen, en de familie en de huisarts informeren. 

Volgens de chirurg Heckman (1984) 103 kan de specialist op twee manieren 

eraan meewerken de eerste lijn te versterken e n de kwaliteit van de zorg te 

behouden: Door het verbeteren van de communicati e met de huisarts (op 

aangeven van de laatste) en door het gezamenlijk maken van protocollen. 

Over de re la tie tussen eerste en tweede lijn is in deze studie al veel gezegd en 

valt nog zeer veel te zeggen. We willen ons hier beperken tot nog één specifiek 

en praktisch aspect: de onderlinge schriftelijke in forma tie-uitwisseling. Aan de 

orde kwam al de verwijsbrief van de huisarts. 104 Voor de verslaglegging van de 

specialist aan de huisarts heeft een commissie van het Centraal Begeleidings-
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.legiale Toetsing een aantal maatstaven geformuleerd. 
5 

volgens hen zo spoedig mogelijk na ontslag uit het 

worden. Tot de gegevens die er in ieder geval in horen 

1chte duur van de arbeidsongeschiktheid' gerekend. 

1tgeving is van toenemend belang wegens de beoogde 

1 naar poliklinisch handelen. Een voorlopige poliklinische 

:ht om zo de huisarts snel te informeren over een door 

. Bovendien is dit voor de huisarts prettig, omdat 

erste bezoek aan de specialist bij de huisarts komen voor 

efinitieve brief dient dan zo snel mogelijk na het laatste 

~zonden. Veel specialisten schrijven deze echter pas 

•lemaal afgerond is, zodat het vaak enkele weken duurt 

dinische berichtgeving aan de huisarts is verzonden. 

· van belang, omdat trage berichtgeving voor onnutte 

1 de (zeer) nabije toekomst is het volgens de rapporteurs 

ting door specialisten aan huisartsen voor een groot 

~ren, door voorgeprogrammeerde standaardteksten tot 

en door tekstverwerkers. Dit is sneller en goedkoper, 

<waliteit van de brief verhogen. 

en dat in de (verre) toekomst de brief van de specialist 

•inding of glasvezel naar de huisarts zal gaan. Deze kan 

;ninal', beeldscherm en 'printer' de brief oproepen. In de 

1st zullen volgens het verslag de automatisering en de 

king van de steeds toenemende informatiestroom van de 

·ts een steeds grotere rol gaan spelen. Daardoor za l de 

ti ënt kunnen verbeteren en de huisarts sneller kunnen 

gen op revalidatiegebied 

nde vormde bij uitstek een tweedelijnsvoorziening. De 

~ een heroriëntatie gaande in extramurale richting, met 

lijn en naar het gebied van zelfhulp en mantelzorg 

ndeboom (1981) 107 constateert bovendien verheugd dat 

·delingen en ook wel huisartsen en andere specia li sten 

he fase contact zoeken met de bedrijfsgezondheidszorg 

t e bereiden. 
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Bangma schetst een aantal recente inhoudelijke ont11 

betreft de functionele diagnostiek: 108 

'Steeds meer worden de functiestoornissen en somal 

uitgedrukt in maat en getal, een belangrijke voon 

indicatiestelling van oefen c.q. bewegingstherapie, fur 

schrijven van adequate technische voorzieningen en a< 

preventie van handicaps. Preciezere methoden voor mE 

van neuromusculaire functiestoornissen, kwantitatieve 

van kracht- en arbeidsvermogen zijn beschikbaar gekomE 

De meting van metabolisme en prestatie gedurende act 

ontwikkeld en klinisch toepasbaar geworden ( ••• ). De ev< 

ten van het dagelijks leven (ADL) is standaard geworc 

naar de mate van zelfstandigheid en de noodzaak voor 

De ontwikkelingen op electrofysiologisch gebied zi 

functionele diagnostiek, maar hebben vooral ook betel 

behandeling.' 

Deze ontwikkelingen brachten met zich mee dat si 

vakgebieden aan relatief belang inboetten, zoals de fy 

disciplines leverden nieuwe bijdragen, zoals de rev 

ergotherapie, de logopedie en het revalidatie-maatscha~ 

revalidatie- en adaptatietechnici zich aandienden. Bang1 

van de vele technologische ontwikkelingen: 

'Speciale technische voorzieningen kunnen een bijzonder 

het verhogen van het niveau van functioneren. Men denl 

prothesen, rolstoelen, ADL-hulpmiddelen, maar evenzeE 

nicatiemiddelen, aanpassingen van woningen, openbare 

Nieuwe materialen hebben oude verdrongen, waardoc 

aanvaardbare voorzieningen mogelijk werden. ( ... ) Ond 

neemt het aanbod van technische hulpmiddelen zeer stc 

speciaal de bruikbaarheid zijn echter vaak niet optimaa 

geen of onvoldoende contact hebben met de verstrekk1 

grond van de vele klachten van gebruikers en adviseurs 

bruikbaarheid van hulpmiddelen is in 19 80 de Stic 

Gehandicapten opgericht. De interesse bij de technische 

te juichen, vooral als de ontwikkelingen zich ontplooien 

met revalidatie-instituten zoals in Delft en Enschede'. 

Op wetenschappelijk gebied zijn nog een aantal belanç 

memoreren: In 19 80 kwam de Stichting WetenschappE 
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datievraagstukken tot stand: een samenwerkingsverband van TNO, de Rijksuni

versiteit Limburg en de Lucas Stichting voor Revalidatie in Hoensbroek. llD In 

de laatste instelling en in Werkenrode (bij Nijmegen) is sprake van een tamelijk 

recente ontwikkeling op het gebied van de arbeidsrevalidatie Het zijn 

omscholingscentra voor gehandicapten, naar Duits voorbeeld, waar tijdens een 

periode van een jaar intern verblijf een nieuw, aangepast, vak geleerd wordt 

(Lindeboom 19 81). 111 

In 1981 werd het Wetenschappelijk Genootschap voor Revalidatiegeneeskunde 

opgericht, 112 en in 1983 vond aan de TH in Twente de benoeming plaats van de 

eerste hoogle raar in de revalidatie-techniek in ons land. 113 

Ter afsluiting van dit overzicht willen we nog eenmaal Bangma aanhalen, die 

naast door de overheid opgeworpen belemmeringen ook een aanta l positieve 

bijdragen onder de aandacht brengt: 

'Een door Wetenschapsbeleid ingestelde Projectgroep Zintuiglijk en Orgaan 

Gehandicapten en de Werkgroep Revalidatie Motorisch Gehandicapten van de 

Interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid hebben niet a ll een een 

inventarisatie van het onderzoek op het gebied van revalidatie verricht, maar 

zijn ook met een groot aantal aanbevelingen voor innoverend en kwali teits- en 

bruikbaarheidsonderzoek gekomen. Mede door stimulansen uit de gebruikers

wereld werd een Commissie Innoverend gericht Onderzoek Hulpmiddelen 

Gehandicapten ingeste ld.' (19 82) 114 

10.6 Praktijkverkleining voor specialisten 

Een goede arts wijdt zich aan zijn vak en heeft 
daar heel veel voor over. (". )Dit idealisme, dat 
soms desastreuze gevolgen heeft voor de licha
melijke en geestelijke gezondheid van de arts en 
de zijnen, wordt nog versterkt doordat het in de 
praktische geneeskunde nauwelijks mogelijk is 
op een andere manier carriere te mak en dan 
door het verwerven van een grote praktijk. 

115 J. van Es 

Enige jaren later dan bij de huisartsen heeft men ook in de specialistenwereld de 

werkloosheidsproblematiek op de agenda moeten plaatsen: Er bevonden zich 

steeds meer collega's onder de vele honderden werkloze artsen 116 terwijl 

blijkens onderzoek werkweken van zestig tot zeventig uur voor spec ia li sten niet 

ongebruikelijk zijn, met een gemiddelde in 19 83 van 57 uur. 117 

Op twee manieren ontstond de laatste jaren druk om wat aan deze situat ie t e 
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veranderen: via de toenemende werkloosheid - geregistreerd door de daarvoor in 

1982 apart ingestelde vacaturebank van de Landelijke Vereniging van Artsen in 

Dienstverband 118 en via de specialisten in opleiding die aan de lijve de grote 

werkdruk ervoeren, zowel wat verantwoordelijkheden als wat werktijden 

betreft. Zij ondernamen in het begin van de jaren tachtig als eersten actie - tot 

aan werkonderbrekingen toe - gericht op verkorting van de arbeidsdag, met als 

gunstig neveneffect het vrijkomen van arbeidsplaatsen. 119 

Onder invloed daarvan ontstond er binnen de LSV meer aandacht voor dit punt 

(Imhof, 19 83) 120. In 19 84 zag een discussienota van de LAD het licht 121: 'in de 

huidige tijd met een groeiend aantal werkloze artsen is het onaanvaardbaar dat 

de artsen in de ziekenhuizen verhoudingsgewijs zeer lange werktijden kennen. 

Deze zijn niet alleen in het kader van een optimale patiëntenzorg ongewenst, 

maar tevens maatschappelijk voor de betrokken artsen niet meer aanvaardbaar. 

Nu landelijk een discussie wordt gevoerd over het terugbrengen van de 40-urige 

werkweek tot 32 uur teneinde werkgelegenheid te creëren c.q. te behouden, zal 

ernaar moeten worden gestreefd op korte termijn te komen tot een 40-urige 

werkweek voor artsen.' 

Door die thans in te voeren, ontstaan er volgens de nota, uitgaande van de 

huidige hoeveelheid werk 3270 extra arbeidsplaatsen voor specia li sten en 

assistent-geneeskundigen. Ten behoeve van nacht- en weekenddiensten komen 

daar nogeens 2112 extra specialistenplaatsen bij, dan wel 3168 plaatsen voor 

assistent-geneeskundigen in opleiding. Dit leidt volgens de LAD-nota tevens tot 

een herverdeling van werk, en beoogt uitdrukkelijk geen volumegroei. Volledige 

effectuering van de 40-urige werkweek zou op dit moment niet mogelijk zijn, 

omdat er dan een tekort aan artsen zou ontstaan. 122 

Over de financiering wo rdt opgemerkt: 'Allereerst zullen vrijkomende gelden 

aan overwerkvergoedingen, WW-, WWV-en wachtgelduitkeringen, de afbouw van 

positieve restposten en dergelijke moeten worden aangewend. Verder zal het 

bespreekbaar moeten zijn dat de zittende artsen teneinde deze extra arbeids

plaatsen te financieren een financiële bijdrage le veren uitgaande van hun huidig 

inkomen en de huidige werkbelasting, zij het onder de uitdrukkelijke voorwaarde 

dat garanties worden gegeven dat ieder inleveren van sa laris wordt bestemd 

voor de instroom van werkloze artsen.' 123 

Onvoldoende duidelijk is vooralsnog of bovengenoemd streven ook is gericht op 

het verkrijgen van meer tijd per individuele patiënt. Zeker als dat laatste het 

geval zou zi jn, kan deze ontwikkeling ook voor het onderwerp van deze studie 

van belang zijn: Wachtlijsten zouden weggewerkt kunnen worden; wachttijden -

ook die in de wachtkamer - zouden aanzienlijk kunnen worden teruggebracht, 
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net als wellicht de verpleegduur. Gezien het eerder besprokene 124 zou meer 

tijd voor een gesprek met de patiënt ook een aanzienlijke verm indering kunnen 

betekenen van het aantal diagnostische verrichtingen, terwijl ook de same nwer

king met de ee rste lijn sterk zou kunnen verbeteren - bij voorbeeld door meer 

consultatie, wellicht ook door huisbezoek - alsmede de relatie met bedrijfs- en 

verzekeringsgeneeskundigen. 

Deze ontwikkeling kan ech ter ook een averechts effect hebben, bijvoorbeeld 

doordat - tegen de zoj ui st genoemde bedoeling in - het aantal verrichtingen 

stijgt (mede) om inkomensachteruitgang op te vangen. Net als bij de huisartsen 

is het derhalve van groot belang om vormen van onderlinge toetsing (verder) te 

ontwikkelen. 

Overigens blijkt uit een later in 1984 verschenen studie van het Sociaal 
125 Cultureel Planbureau, dat een verder gaande arbeidstijdverkorting vanaf 

een veertigurige werkweek met 1,2% per jaar in de gezondheidszorg een 

aanzienlijke personeelsuitbreiding mogelijk en noodzakelijk zou maken, niet 

a ll een voor artsen maar ook voor andere disciplines. 

Het zojuist aangehaalde LAD-plan uit 1984 leek te kunnen rekenen op een 

redelijke consensus: De zeer druk bezochte ledenvergaderingen reageerden 

instemmend, 126 en ook de reacties van de LSV, de NZR en het betrokken 

ministerie waren welwi ll end, 127 zij het dat het laatste een en ander wilde 

koppelen aan een aanzienlij ke inkomensdaling. 128 De onderhandelingen over 

een concrete uitwerking liepen vast, omdat het ministerie volgens de LSV 

onvoldoende garandeerde dat door de specialisten in te leveren tijd en geld ten 

goede zou komen aan het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen voor jonge, 

werkloze collega's. 129 Uiteindelijk is toch een Generaal Accoord l30 gesloten, 

bestaande uit tal van punten. , met a ls belangrij kste de toezegging, dat in ruil 

voor een ombuiging van 165 miljoen gulden tot 19 86 vijfhonderd extra 

special isten aan de slag zouden kunnen. 

Daarbij dient echter wel te worden aangetekend dat dit Accoord leidde tot kri 

tiek van de VNZ 131 en de NZR. 132 Beide zijn bevreesd dat een sti jging van het 

aantal specialistische verrichtingen het gevolg zal zijn. 

10. 7 Een voorzet voor een alternatief 

Aan het einde van de vorige paragraaf wordt één van de grootste problemen 

geïllustreerd uit deze studie, namelijk de moeite di e het kost om binnen de 

gezondheidszorg tot werkelijke veranderingen te komen en de daarvoor 
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noodzakelijke consensus te bereiken. Bovendien ging het in genoemd voorbeeld 

nog om een, zij het niet onbelangrijk deelprobleem. Dat geldt ook voor zaken als 

kt .. k ki . . h . 133 t . . b l "d 134 h T k k pra IJ ver etntng voor u1sartsen ; ves tgtngs e et en et a enpa -

ket. 135 

Opmerkelijk veel schaarser zijn pogingen vanuit de gezondheidszorg zelf om een 

uitgewerkt, samenhangend pakket voorstellen te ontwikkelen, dat kan rekenen 

op een redelijke mate van consensus, en gericht is op wenselijke, fundamentele 

veranderingen. Daarbij dient dan allereerst gedacht te worden aan het tot stand 

brengen van een werkelijke verschuiving van de tweede naar de eerste lijn, 

waarvan de noodzaak door velen beleden wordt. De nota Betaalbaar perspectief 

uit 1984 136 vormt één van de weinige uitzonderingen, maar is afkomstig van 

de ziektekostenverzekeraars. Vanuit de beroepsgroepen zelf lijkt men het 

formuleren van dergelijke plannen vrijwel geheel over te laten aan de 

financiers, de overheid en de politieke partijen. Vermoedelijk zullen reële en 

vermeende belangentegenstellingen tussen eerste en tweede lijn hieraan niet 

vreemd zijn. Niettemin zou de kritiek op het overheidsbeleid en het pleidooi 

voor een andere aanpak aanzienlijk aan kracht en geloofwaardigheid winnen als 

e r vanuit de gezondheidszorg zelf consequenter dan tot nu toe gewerkt werd aan 

een samenhangend alternatief, gedragen door zoveel mogelijk betrokkenen. 

Een poging om met deze niet geringe opgave een begin te maken is ondernomen 

op initiatief van Voorzet, 137 een blad van actiegroepen in de gezondheidszorg. 

Omdat daarbij bovendien in vogelvlucht veel punten uit dit en het vorige 

hoofdstuk terugkomen, willen we hiermee de oriëntatie van wat er zoal gaande 

is in de gezondheidszorg besluiten, althans wat het aandeel betreft van diegenen 

die e r werken. 

Bij diverse gelegenheden hebben reeds genoemde actiegroepen - met name LAK 

en LOVEL - de samenhang van de verschillende terreinen in de gezondheidszorg 

onderstreept en getracht in eisen weer te geven. Centraal stond het streven 

naar een krachtige versterking van de eerste lijn, zonder dat daarbij echter de 

voorzieningen in de tweede lijn verwaarloosd moesten worden. Ook democrati

sering en kwaliteitsverbetering namen een voorname plaats in, evenals een 

verbetering van de arbeidsomstandigheden in de gezondheidszorg. Bezuinigingen 

vormden geen hoofddoel maar werden wel degelijk verwacht bij realisering van 
138 de voorgestelde maatregelen. 

In de loop der jaren z ijn dergelijke eisen verder ontwikkeld, uitgewerkt en 

zonodig bi jgest e ld. Ee n weerspiegeling daarvan vormde het pakket voorstellen 

da t werd opgesteld in reac tie op de plannen om versneld 8300 ziekenhuisbedden 

af te st ot e n. 139 In 1983 werde n deze tijdens een Voorzet-studiedag besproken 
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door een groot aantal betrokkenen bij het bestuurlijke, financiërende en vooral 

uitvoerende werk in de gezondheidszorg, afkomstig uit de eerste en tweede lijn, 

de vakbeweging en andere belangenorganisaties, opleidings- en onderzoeksinsti

tuten, alsmede uit politieke partijen, meest uit progressieve hoek. 140 Ondanks 

de zeer diverse achtergrond van de deelnemers kan men elkaar uiteindelijk 

vinden in een versie, die als resolutie verzonden is aan allerlei bij de 

besluitvorming in de gezondheidszorg betrokken instanties met a ls hoofdreden: 

'Juist nu een aantal ingrijpende herstructureringsmaatregelen op stapel staan is 

het voor het behoud van de kwaliteit van zorg en voor het doorzetten van de zo 

noodzakelijke veranderingen van het grootste belang de versterking van de 

eerste lijn voorop te ste llen'. Onder die veranderingen werden ver s taan: 

democratisering van de zorg, stimuleren van integrale hulpverlening, terugdrin

gen van medicalisering, meer nadruk op preventie en voorlichting, en goede, 

bereikbare zorg in de buurt, die aansluit bij de ( thuis)s ituatie van de 

verschillende groepen hulpvragers. 

Om dat te bereiken we rd een viertal hoofdlijnen voorgesteld en uitgewerkt 
141 

l. Het ziekenhuisbe leid moet ten dienste staan van de eerste lijn, door: 

- de capaciteit aan de plaatselijke behoefte aan te passen met a ls basisvoorzie

ning geografisch gespreide algemene ziekenhuizen van twee- tot driehonderd 

bedden; medezeggenschap van bewoners, eerste- en tweedelijnswerkers bij 

sanering, en het ontzien van ziekenhuizen die goed samenwerken met de eerste 

lijn. 

- een budgetfinanciering van ziekenhuizen onder democratische controle, met 

behoud van zorg 'rond het bed'; een vast deel van het budget voor een betere 

samenwerking met de eerste lijn; een dienstverband, ook voor artsen, met een 

goede pensioenregeling en een afbouwr egeling voor de goodwill , orn zo het 

specialistisch handelen onder controle te krijgen. 

- de speciali s ten-honorering te koppelen aan protocollen, op te ste llen in 

samenspraak met alle beroepsgroepen en patiënten, onder een vorm van 

parlementaire controle; geen vergoedingen te geven aan specialisten die 

herhaald afwijken ervan niet kunnen verantwoorden; openbaa rheid van niet tot 

personen herleidbare patiënten- en behandelingsgegevens. Als overgang : invoer

ing van advies- en verruiming van consu ltkaar ten, afschaffing van intercolle

giale verwijs - en zelfgeschreven herhalingskaarten, en bepaa lde tariefgroepen. 

2. De eerste lijn moet versterkt worden door: 

- verruiming van de normen voor het toegesta ne aanta l eerste lijnshulpverleners, 

met inachtneming van kwalite itseisen en wijkopbouw. 
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- ruimere financiële en organisatorische steun voor same nwerkingsverbanden. 

- ontkoppeling van hulpverleni ng en directe financiële belangen door invoering 

van dienstverband en andere honoreringsstructuren. 

- concrete stappen naar één financi er ingsstruc tuur voor de hele eerste lijn. 

- invloed van gemeen ten en gebruikers op ves tigingsbele id. 

- streven naar eenzelfde werkgebied per werksoort om samenwerking en 24-uurs 

hulpverlening t e vergemakkelijken. 

- geleidelijke afschaffing van de goodwill voor huisartsenpraktijken. 

3. De verhouding tussen de eerste en tweede lijn moet veranderen door: 

a. regionale budgettering op voorwaarde van 

- een gedegen inventarisatie van a lle gelden die omgaan in een regio 

- zeggenschap voor lagere overheden over de verdeling 

- beste mming van een budgetdeel voor een vernieuwingsfonds. 

b. zeggenschap van de eerste lijn in het z iekenhuisb eleid inzake opname, 

behandeling, ontslag en nazorg. 

c. samenwerking en wederzijdse consultatie van eerste- en tweedelijnshulpver

leners, zodat de patiënt nie t uit het zicht van de eerste lijn verdwijnt. 

d. zelfsta ndige financiering van poliklinieken en tussenvoorzieningen (beter 

gespreid en kleinschaliger), los van de tweede lijn, onder democratische invloed 

van de eerste lijn; experime nten met nieuwe vormen van dag-of nachtopvang. 

e. een vernieuwingsfonds per regio voor projecten die een verschuiving van de 

tweede naar de eers te lijn, en meer samenwerking tussen beide beogen. 

4. Voorstellen ten aanzien van onderwijs en onderzoek: 

a. meer aandacht voor samenwerking met en kennis van andere disciplines, en 

voor specifieke problemen in de ee rste lijn: regelmatige bijscholing. 

b. meer onderzoek in de gezondheidszorg zelf naar bij voorbeeld het resultaat 

van bepaalde behandelingen en de werking van bepaalde voorz ie ningen. 

Deze hier beknopt geschetste voorstellen pre tenderen zeker niet all e even 

originee l te zi jn. Vele waren reeds in grotere of kleinere kring bekend, en 

sommige zijn (deels) al in prak tijk gebracht. Ook vallen er diverse kritische 

kanttekeningen te plaatsen bij een aantal punte n. 

Niettemin vormt de Voorz et-r esoluti e een belangwekkende poging om allerlei 

her en der levende ideeën en voorste llen op een samenhangende wijz e bij elkaar 

t e brengen, en er tevens e nk e le nieuwe ideeën aan toe te voegen, zoals dat van 

het innovatiefonds en het vaste percentage van het z iekenhuisbudget ten 

behoeve van samenwerki ng met de eerste lijn. 

Voorts is de resolutie waardevol omdat dez e mee-opgesteld en onderschreven is 
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door mensen die vanuit zeer verschillende invalshoeken zijn betrokken bij de 

gezondheidszorg. Onder het nodige voorbehoud kan men hieruit afleiden dat het 

bereiken van een zekere consensus over een dergelijk samenhangend pakket 

mogelijk moet worden geacht. 

In ieder geval kan de resolutie dienen als geschikte voorzet voor een dringend 

noodzakelijke intensivering van het debat binnen de gehele gezondheidszorg 

over de vraag hoe een werkelijke verschuiving van de tweede naar de eerste lijn 

alsnog tot stand kan komen. 

10.8 Samenvatting 

Ook in de tweede lijn komen, zij het fragmentarischer dan in de eerste lijn, veel 

ontwikkelingen aan de orde die de verzuimduur kunnen beïnvloeden. Zo kan de 

beddenreductie die de overheid ondanks veel weerstand versneld wil doorzetten, 

leiden tot langere wachttijden. Positiever is de dalende ligduur. Meer opnamen 

en verrichtingen, zonder evenredige personeelsuitbreiding leidden echter bij de 

verpleg ing tot overbelasting, verloop en meer ziekteverzuim. Er kwamen acties 

voor meer verpleegkundigen - temeer daar veel leerlingen na hun opleiding niet 

aan de slag konden - en experimenten met nieuwe verpleegvormen, om zo ook 

meer tijd te hebben voor gesprekken met patiënte n over hun vragen en angsten. 

Dat kan blijkens onderzoek de genezi ng bevorderen 

Ook andere financieringsstru cturen en meer bemoeienis van ziektekostenverze

keraars kunnen daartoe bijdragen, evenals het terugdringen van het aantal 

klinische diagnostische verrichtingen. Dat laa tste lukt echter vooralsnog niet, 

ondanks deels al gerealiseerde voorstellen voor een strak aanschafbeleid van 

ap paratuur, budgette ring, een vast dienstverband met afkoop van goodwill, en 

herziening van het verrichtingentarie f. Wellicht le idt een verdere ontwikkeling 

van de protocollaire geneeskunde tot verbetering. Sommige ingrepen gebeuren 

nu poliklinisch in plaats van klinisch en het aantal dagbehandelingen neemt flink 

toe. Of er echter ook over het geheel genomen een verschuiving naar 

poliklinisch werken is , valt moeilijk te zeggen. 

De interesse voor samenwerking met de eerste lijn groeit, e venals het aantal 

overlegvormen, experimenten en ideeën. Ook op revalidatiegebied vinden veel 

ontwikkelingen plaats. 

Specialisten in opleiding brachten een streven binnen de beroepsgroep op gang 

naar praktijkverk leining en korter werken om jonge collega's aan werk te 

helpen. Dat kan aanknopingspunten bieden voor meer betrokkenheid bij 

arbeidsongeschiktheidsproblematiek. Besloten wordt met één van de schaarse 
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voorbeelden uit de gezondheidszorg zelf van een samenhangend pakket 

voorste ll e n voor eerste én tweede lijn, om een echte verschu ivi ng te bereiken 

naar de ee rste lijn. 
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11 De gebruikers 

11. 1 Democrati sering 

De sa me nlev ing hee ft er ve e l bela ng bij dat 
pa ti ënte n/consumente n op een r eë le en vo lwaard ige 
manier r ec htstreeks bij he t bele id in, het beheer 
van e n de controle op de gezondh e idszorg zijn 
betrokken. ( ... ) Het is dan ook we l e nig sz ins navrant 
te moeten vasts tellen dat juist nu het niet meer 
gaat om uitbouw en groe i ma a r om he t verdelen 
van de tekorten, pati ënte n/consumente n be trokken 
gaan worden bij beleidsadv isering en be heer. 1 J .van der Wi lk 

Op zoek naar mogelijkheden om in de gezondheidszorg ve rbe te ring e n tot s tand 

te breng e n will e n we aan het ei nde van dez e s tudi e ook nagaa n we lke ideeën e r 

leven onder diegenen die geacht mog e n worden daarbij een spec iaa l belang te 

hebben, na melijk de gebruikers, o f dez e nu aa ng edui d worden a ls patiënten, 

c li ënten, consumenten, of a ls z ie ke werknemers , verzekerden of uitkeringsge 

rechtigden. 

Trad itionee l bepaa lden in de gezo ndh e idszorg de hulpv erle ners , en me t name de 

ar tsen, vaak verregaand wa t er diende te gebeuren, zowe l inhoude lijk a ls vaak 

ook organisatorisch, op autor itaire dan we l op vri e ndelijke wijze , en zonder 

(veel) overleg. De patiënten deden in de rege l zonder protest wa t er gezegd 

werd, evena ls over ige ns het personee l. Dat vormde va nuit het oogpunt van 

gelijkwaa rdigheid een ni e t erg we nse lijk e situati e , di e bovendien kon le ide n tot 

misverstanden, foute n en onno dige ver le nging van de verz uimper iode. 

In beleidsa dvi serend e orga nen zoa ls de Ziekenfon dsr aad en de Nationale Raad 

voor de Vo lksgez ondh e id beschouwden groeperingen a ls de z iekenfondsen e n de 

vakbeweging z ich lange tijd a ls ver tege nwoord ig ers van de pati ën t. 

Da t begon minder vanz e lfsprekend te wo rden to e n de de mocra tise ring s -

beweg ing, die zich va na f he t e in d van de ja re n z estig va nuit he t hog er onderwijs 

uitbr e idde na ar a ll er le i andere maatsc ha ppe lijke gebieden , me t en ig e vertraging 

ook de gez ondheidszorg bereikte . Bertels (1 983) 2 merkt in dat kader op : 

'Democratisering heeft in z ijn a lgemeenh e id betrekking op he t afbreken van 

onge lijke machtsverhoudingen . Voor de gezondhe idszorg e n de aa nwez ig e 

machtsverschi ll e n betekent dit, dat pa tiënte n e n potentiële gebruikers meer 

zeggenschap dienen te krijg e n, zo wel in de dir ec te hulpver leningsrelatie (e igen 

li jf e n leven) a ls in bes tuurlijk opz icht (vormge ving van het bele id).' 

Hoe patiënten deze democrati sering vorm trac hte n te geven komt nu ter spr ake. 

Eerst komen de drie bela ngrijkste verschijningsvormen van de patiënte norga-
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nisaties aan de orde: categorale, algemene en zelfhulp- of actiegroepen. Daarna 

volgen meer in detail twee voorbeelden die van speciaa l bela ng zijn : de kritische 

- psychiatriebeweging en de WAO-beweging. 

11.2 Patiëntenorganisaties en overheidsbeleid 

De eerste pati ëntengroeperingen kwamen tot stand naar aanleiding van een 

gemeenschappelijke z iekte of handicap, zoals verenigingen voor diabe tici, 

as tma-, s toma- en hartpati ënten. Van deze categorale organisaties z ijn er 

inmiddels ruim honderd , veelal landelijk georganiseerd, met provinciale en/of 

regionale afdelingen of contactpersonen. Ze streven naar optimalisering van 

voorzieningen, informa tieverschaffing aan artsen en breder publiek, onderlinge 

hulp en maatschappelijke acceptatie van de z iekte of daarmee samenhangende 

problematiek door individue le en collectieve belangenbehartiging. Dat geldt 

voor de thuiss ituatie, maar ook op het werk, onder meer ten aa nzien van 

r eïntegra tie en werkaanpassing. Dez e organisaties zijn meestal bijzonder goed 

op de hoogte van één specifieke ziekte of problematiek: Zij weten wat het 

betekent de ziekte te hebben, hoe patiënten ermee kunnen omgaan en we lke 

mogelijkheden zij hebben om zo goed mogelijk verder te functioneren. 

Ca tegora le organisaties betekenen vaak een belangrijk midde l om het iso lement 

waarin patiënten verkeren te doorbreken . 

Daarnaast z ijn er inmiddels rond de 140 patiëntengroepen, die z ich als 

consumenten met gezondheid(szorg) in het a lgemeen bezighouden. Behalve 

verscheidene r eg ionale initi a tieven zijn er enkele landelijke verenigingen. 

So mmige hangen een bepaa lde maatschappelijke of politieke s troming aan -

zoals Voorkomen is Beter - andere zoals de Algemene Vereniging voor 

Patiëntenbelangen zetten zich bij voorbee ld in voor de behandeling van 

klachten. De meeste a lgemene patiëntengroepen zijn echter op plaatse lijk 

niveau actief, werken veelal zelfstandig of z ijn verbonden aan een gezondhe ids

centrum of huisartsenpraktijk. Op deze wijze willen ze inhoud geven aan de 

eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid, en democratisering van de gezond

heidszorg reali seren, bi j voorbeeld via voorlichting aan de eigen leden en aan 

bewoners van de wijk of woonplaats. Sommige groepen behartigen de belangen 

van patiënten door zitting te nemen in het bestuur van een gezondheidscentrum 

of in een adviescommiss ie . 

Baars en Mull er (1983), 3 aan wie veel van bovenstaande gegevens ontleend zijn, 

onderscheiden voorts nog het stijgend aanta l ze lfhulpgroepen (mensen met 

dezelfde problemen, die proberen deze onder elkaar op te lossen ), groeperingen 
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rond alternatieve behandelingswijzen en voorts actie- en initiatiefgroepen, zoals 

die tegen in\'oering van eigen ri s ico's in de gezondheidszorg of aantasting van 

het ziekenfondspakket. 

Een specifieke uitdrukking van de groeiende invloed van de gebruiker is de 

ontwikkeling \'an het patiëntenrecht. Vooral Leenen dient op dit terrein 

genoemd te worden als één van de pioniers. 4 Ook voor de problematiek uit deze 

studie geeft hij relevante beschouwingen, bij voorbeeld over de verschillen in 

vertrouwenspositie van de behandelend arts, de bedrijfsarts en de verzekerings

geneeskundige. 5 Het belang daarvan kwam aan de orde bij het vraagstuk van de 

samenwerking tussen de genoemde artsen en werknemers die voor langere tijd 

\'erzuimen. 6 

Niet alleen de gezondheidszorg, maar ook de overheid zag zich genoodzaakt met 

bovengeschetste ontwikkelingen rekening te houden . In de Structuurnota 

Gezondhe idszorg uit 1974 7 werd gesteld, dat de inspraak van de bevolking in 

de ontwik keling van de gezondheidszorg en in het functioneren van de 

voorzieningen onvoldoende tot ontwikkeling gekomen is. In de Wet Voorzienin

gen Gezondhe idszorg wordt dat als volgt uitgewerkt: 

'Personen of organisaties die de belangen van gebruikers van voorzieningen voor 

gezondheidszorg in algemene zin behartigen moeten worden betrokken bij het 

werk van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, alsmede bij provinciale en 

gemeentelijke adviescommissies inzake de planning van voorzieningen en het 

vestigingsbeleid van beroepsbeoefenaren. In besturen van instellingen voor 

gezondheidszorg dienen gebruikers in een evenwichtige verhouding met verte

genwoordigers van het personeel, de vrijwilligers en anderen te zijn opgeno

men.' 8 

Patiënteninspraak is echter geen probleemloze aangelegenheid , al was het 

alleen maar wegens het kaleidoscopische en ongelijksoortige karakter van de 

diverse organisaties. De Consumentenbond 9 constateerde bij pa tiën tendeelna

me aan overlegsituaties in de gezondheidszorg een chronisch tekort aan tijd, 

mankracht, geld, faci lite iten en kennis, alsmede grote weerstanden bij machts

blokken van de medische stand. In een onderzoek van het NIMA WO 10 wordt 

geconcludeerd, dat in de schaarse gevallen waarin hulpverlenende instanties 

gebruikers bij het hulpverlenings- en instellingsbeleid betrekken gebruikersparti

cipatie niet of slechts op bescheiden schaal leidt tot zeggenschap van gebruikers 

over de hulpverlening. 

Te n departemen te werden ideeën ontwikkeld voor een platform voor patiënten

organisa ties , om van daaruit vertegenwoord igers te kunnen kiezen in a llerlei 
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organen die met de gezondheidszorg te maken hebben. 11 In 1983 ontstond 

hi eruit het Landelijk Patiënten/Consumenten Pia t form. De coördinator daarvan, 

Van der Wi lk vraagt z ich echter wel af of democratiseren kan 'door si mpelweg 

adviesorganen en besturen van instellingen uit te breiden met personen of 

organisaties die de belangen van gebruik ers in a lgemene z in behartigen7 Zijn die 

personen of organisaties binnen niet a l te lange tijd in staat de daarvoor 

benodigde menskracht te leveren? Zu ll en zij vanuit minderheidsposities voldoen

de de kans krijgen behoorlijk tegenwicht te bieden ten opzichte van doorgewin

terde beroepsvergade raars? Zijn z ij in staat de eigen ervar ing a ls patiënt/consu

ment te integ reren in bijdragen aan discussies over "manpowerplanning en 

posterioriteiten"?' 12 

Deze vragen dringen z ic h volgens hem op door de simpli stische manier waarop 

de wetgever betrokkenheid en medezeggenschap van patiënten tracht te 

organiseren. Zo heeft het Platform in de Nat ionale Raad 6 stemmen op een 

totaal va n 60 , onder wie die van de NZR, het kruiswerk, de KNMG , de 

ziekenfondsen, de NVG, werkgevers en werknemers. Deze organisaties zijn veel 

beter geoutilleerd dan het P latform, oordeelt Van der Wilk, die concludeert: 

'(Democratiser ing) veronderstelt wel iets meer dan het beschikbaar stellen van 

enige vergaderstoelen. Dat vereist een doe lgericht beleid gericht op het 

versterken van de po si tie van pa tiën tenorgan isa ties. Dat vere is t een daadwerke

lijk e verandering van de houding van gezondheidswerkers en beleidsfunctionaris

sen. Dat vereist een ondubbelzinnige erkenning van de waarde van ervaringsdes

kundigheid van patiënten. Dat vereist ook een toenemend besef bij patiënten/

consume nten dat gezondheid en we lz ijn niet alleen afhangen van het s teeds 

uitbreiden van voorzieningen en dienste n. ( ... ) Heel concreet moet de centrale 

overheid finan ciële middelen beschikbaar stellen om de patiënten/con -

sumen tenorg a ni saties in staat te ste ll en kadercursussen te organiseren, studies 

te verrichten en ondersteuning te bieden aan provinciale, regionale en 

plaatselijke afdelingen.' 13 

Het gaat daarbij om niet minder dan zevendui zend patiëntenvertegenwoordigers 

voor de komende ti en jaar, volg ens Van Aalderen (1983). 14 Sinds z ijn vrijwillig, 

vroegtijdig terugtreden als hoogleraar Huisartsge neeskunde verleent hij assi 

s tenti e bij het opzetten van bovengenoemde kadercursussen, in het besef van de 

risico's: 'Ik geef toe dat dit soort inspraak nu, de kracht uit die verenigingen 

haalt. Beter voor hen was het geweest om nog vi jf of tien jaar a ls actiegroep 

door te moeten knokken. Je ziet ook elders dat een vernieuwingsbeweging, 

eenmaal binnen de bureaucratie, wordt ondergesneeuwd. Ik ben ech ter niet 

pessimistisch. ( .... )Bovendi e n gaat het erom hen a ls tegenmacht te versterken, 
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hen te leren vragen naar dingen, die juist niet aan de orde komen. Wat doet dat 

ziekenhui s aan eu thanasie, abortus, e indeloos doorbehandelen? Waarom nemen 

de verwijzingen toe, terwijl de eerste lijn sterker moet worden7 ' 

Boo l en De Graa f (1983) 15 zijn minder optimistisch. Volgens hen is er slechts 

sprake van een quasi-nivellering van machtsposities, en roepen de inspraak

organen bovendien een nieuwe str ijd op, namelijk over de vraag wie de 'ech te 

gebruiker' is en wat diens belangen z ijn. 

Wellicht valt er ten aanzien van bovengenoemde vragen en problemen ler ing te 

trekken uit de ervaringen van de vakbeweging. Die tracht, zij het op niet gehee l 

vergelijkbare wijze , a l jarenlang in a ll er lei beleidsorganen van de gezondheids

zorg de belangen te behartigen van haar leden. Dat betreft een aa nzienlijk deel 

van de to tale pa tiëntenpopula tie, en bovendien dat deel waarop deze studie in 

het bijzonder betrekking heeft: de werknemers . (Z ie onder andere Bode, 1980 
16 

en Domela Nieuwenhuis, 1984 17 ). 

11.3 Dilemma's bij de directe hulpverlening 

Het verdient aanbeveling dat ziekenhui sa rtsen 
eenmaal per jaar in een ziekenhui s worden 
opgenomen e n behandeld a ls waren zij patiënten. 

Bart van der Lug t 18 

Ook rond de vraag ho e patiënten te betrekken bij het beleid op meso- en micro 

niveau in de veelvormige gezo ndh e idszorg zijn nog tal van problemen op te 

lossen, die mede afhank e lijk zijn van de lokale omstandigheden. Op dat terrein 

zijn a l wat meer ervaringen opgedaan : Sommig e ziekenhuizen hebben een 

patiëntenraad, evenals tal van psychiatrische inrichtingen; rond diverse gezond

heidscentra zi jn pa tiën tenorganisa ties ontstaan; kruisverenig ingen hebben statu

tair gerege lde inspraakprocedures, evenals de ziekenfondsen. Toch bestaan er in 

de praktijk nog veel te weinig voorbeelden van echt meebeslissen. 

Dute (1983) 19 beschrijft de problemen bij inspraak van opgenomen patiën te n in 

z iekenhuizen. In princ ipe wordt deze wense lijk geacht; inspraak is echter zeer 

moeilijk realiseerbaar, vanwege de korte gemiddelde verblijfduur en de vaak 

slechte cond iti e van de patiënten. 

Berte ls (1983) 20 deed onderzoek naar democratisering op buurtniveau rond een 

gezondheidscentrum in de Amsterdamse nieuwbouwwijk Holendrecht. Daar 

constateerde ze een paradoxale situatie: De hulpverleners waren begonnen met 

de idealen van een kwalitatief goede, dat wil zeggen integra le , zo min moge lijk 

medicaliserende, preventief gerichte hulpverlening, in samenspraak met de 
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(potentiële) patiënten. Zij ervoeren echter dat deze uitgangspunten niet 

automatisch parallel lopen. De kwaliteitsopvatting van gebruikers bleek 

belangrijk te verschillen van die der eerstelijns hulpverleners: Gebruikers 

hanteerden meestal impliciet een kwaliteitsopvatting die in het verlengde ligt 

van de medisch-technische oriëntatie: Zij wensen méér, snellere en gespeciali

seerdere zorg. Dit kan leiden tot het volgende dilemma: 

'in de hulpverleningscontacten trachten de hulpverleners de nieuwe kwaliteits

opvatting te realiseren. Tegelijkertijd streven zij naar een democratische 

verhouding in die contacten, door de hulpvrager te stimuleren mee te denken 

over de aanpak van het probleem en hem of haar zeggenschap in de beslissing te 

geven. Wanneer nu de hulpvrager blijkt te kiezen voor een medisch-technische 

oplossing, bevindt de hulpverlener zich in een lastig parket. 21 

Dit dilemma, waarop ook Bensing (1983) 22 bij haar onderzoek stuitte, kwam in 

deze studie al eerder 23 aan de orde, namelijk waar patiënten aandrongen op 

een verwijzing, terwijl de huisarts e r de zin nie t van inzag. 

In vroeger jaren zal in dergelijke s ituaties de mening van de arts meestal de 

doorslag hebben gegeven. Bertels wijst een tegenovergestelde benadering -

waarin de professionals bereid zijn om de macht af te staan en de gebruikers het 

heft in handen nemen - als veel te simpel van de hand, en bepleit een 

tussenweg: 'Wanneer zich verschillen in kwaliteitsopvatting voordoen tussen 

hulpvragers en -verlene rs z ullen die aanknopingspunt moeten zijn om een 

kwaliteitsdiscussie te voeren, (anders) loopt de weg naar democratisering dood. 

Hetzij omdat participatie dan beperkt blijft tot een inhoudsloze en gevolgloze 

deelname, wat e r toe leidt dat op een gegeven moment de participerende 

gebruikers zullen afhaken, hetzij omdat de werkers afknappen op de tegenstel

lingen tussen henzelf en de gebruikers, en vervolgens het democratiseringsstre-
24 ven opgeven.' 

Baars en Mull e r (1983) 
25 

noemen nog een ander, praktisch punt, namelijk dat de 

hulpverlener goed op de hoogte moet zijn van de patiënteninitiatieven in het 

werkgebied, om zo indien nodig intermediair te kunnen zijn tussen patiënt en 

patiënteninitiatie f, daarnaast kunnen huisartsen wanneer zij signaleren dat een 

bepaald probleem vaak voorkomt zelf of samen met andere hulpverleners het 

initiatief nemen tot het organiseren van een groep. 

Ten slotte wijst Heydelberg (1983) 26 op een aspect dat niet ongenoemd mag 

blijven: 'Ook op het niveau van het directe contact tussen patiënt en 

hulpverlener lijkt de recent verworven 'mondigheid' van de patiënt meer dan het 

is. De plotselinge 'ontdekking' van de patiënt als subject van zorg lijkt t e 
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suggereren dat hulpverleners in voorgaande jaren hun patiënten met minachting 

en voorbijgaan aan persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden tegemoet 

zijn getreden. Deze stelling gaat voorbij aan de uitgebreide liberale, sociaal

democratische en sociaalgeneeskundige traditie in de sociale en medische zorg 

in Nederland.' 

11.4 Zelfhulp 

De neurose is nog altijd de populairste vorm van 
zelfhulp, de psychose het spectaculairste gevolg 
van sommige vormen van mantelzorg. 

27 
Paul Schnabel 

Over zelfhulp, een verschijningsvorm van de patiëntenbeweging, die nogal in de 

belangstelling staat, en niet altijd in even positieve zin, volgen nu nog enige 

opmerkingen. 

Zelfhulp of zelfzorg worden vaak in één adem genoemd met onderlinge hulp of 

burenhulp, mantelzorg en de verantwoordelijkheid van de patiënt voor de eigen 

gezondheid. 28 Vooropgesteld zij dat er weinig bezwaren aan te voeren zijn 

tegen deze vormen van onderlinge steun buiten de professionele instanties om, 

voor zover ze op vrijwilligheid zijn gebaseerd. Integendeel: Als bij voorbeeld de 

georganiseerde arbeidersbeweging in de vorige eeuw niet als vorm van zelfhulp 

uit verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid gestreden had voor betere 

arbeidsomstandigheden, of als vorm van onderlinge hulp met de eerste 

ziekenfondsbussen was begonnen, dan had de gezondheidstoestand van de 

bevolking e r waarschijnlijk minder florissant uitgezien. In de huidige tijd zijn 

eveneens t a l van positieve voorbeelden van bovenaangeduide zelfzorgvormen te 

vinden, gebaseerd op vr ij wi ll igheid en eigen initiatief, zoals in de vrouwenbewe

ging, bij de Anonieme Alcoholisten en in de WAO-beweging. 

Minder positief wordt het als zelfzorg 'van bovenaf' wordt aanbevolen of zelfs 

in zekere z in wordt opgelegd, hetzij impliciet, door op professionele hulp te 

beknibbelen, hetzij expliciet, door de suggestie te wekken dat zelfhulp beter is, 

als argumentatie bij bezuinigingen. Aan eerder vermelde kritische commentaren 

hierop 29 valt dat van Heydelberg (19 83) 30 toe te voegen: 'Het beeld wordt nog 

gecompliceerder omdat achter het op zelfzorg en mantelzorg gerichte over

heidsbeleid vaak zeer ingrijpende bezuinigingsmaatregelen schuil gaan, vaak 

gelegitimeerd met een beroep op critici van medicalisering en professionalise

ring die hebben opgeroepen tot "minder van het zelfde". Of daarbij vee l meer 

dan lippendienst aan deze critici wordt bewezen kan men zich afvragen. Het 
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lijkt so ms zo te zijn dat juis t de meer medi sch-technisc h geöriënteerde 

voorz ie ning en re latie f ontz ie n worden, terwijl betrekkelijk laag -geprofess ionali

seerde basisvoorzieningen a ls gez ins- e n bejaardenzorg gekort worden.' 

Juffe rma ns (1983) 31 s te lt: 'Morele a ppèls tot zelfzorg en mante lzorg verneemt 

men doorgaans uit de mond van leden van welg es te lde, professionele e n 

bestuurlijke elites. Hoe moeten deze appè ls echte r klinken in de oren van de 

man of vrouw uit de arbeidersklasse, van diegenen die met een minimum

inkomen o f - uitk ering mo e ten rondkomen? Enerz ijds z ie n deze mensen hun 

koopkracht, sociale zekerheid e n leve nsp e il la ng zaam a fk a lve n, a nd erzi jds wo rdt 

op hen een s teeds sterk er beroep gedaan meer voor z ic hzelf e n de hunne n te 

z orgen e n minder een beroep te doen op ons soc ia le verzorg ingss te lse l.' 

Ook een ple itbez orge r van vera ntwoordelijkhe id voor de eigen gezondhe id, a ls 

de Harmoni sa ti e raad We lz ijnsbe le id (1983) 32 erkent de beperkingen daarvan: 

'Het stimuleren va n de e igen vera ntwoordelijkheid va n burgers e n he t 

beïnvloeden va n hun levenss tijl acht de raad een juist uitga ngsp unt, dat eve nwe l 

grenzen ke nt, ("" ) onder meer soc iaa l-economische factoren: het a l o f niet 

ontbreken va n een toekoms tperspec ti e f, ar be idso msta ndigheden, invloed van de 

commerciële markt, kennis e n inz icht e tcetera. De overheid ka n de levenss tijl 

we l beïnvloeden maar ni e t a fdwing en.' 

Ook eerder behande lde vormen va n pa ti ën te ninvloed worden ge fr us tr eerd door 

bez uinigingen. Berte ls (1983) 33 constateert dat de toc h a l geringe ruimte voor 

parti c ipa ti ebevord ering door het bezuinigingsbeleid van de ov erh e id nog ve rder 

wordt beknot, terwijl dez e lfde overheid pa ti ënten-par ticipati e a ls belangrijk 

beleidsterrein heeft aangemerk t. 

Va n der Wilk 
34 

geeft de beperkth e id van de pa rti c ipa ti e a ls volgt weer: 'Wa nt 

er is in de gezondheidszorg op dit momen t na tuurlijk nog we l wat meer aan de 

ha nd dan de invoering va n de WVC. Zaken di e mijns inz ie ns van groot belang zi jn 

voor de pa ti ë nt en consumente n, maar waar dezen maa r erg wein ig o f geen 

invloed op kunnen uitoe fenen; hi e rbij denk ik aa n de bezu inigingen.' 

Heydelberg 35 bepleit grote terughoudendheid bij het centraa l s t e ll en va n de 

patiënt in het s tr even naar democratisering en ontmedicalisering van de 

gezondheidszorg: 'S tr a teg ieën a ls het bevorderen van zelfzorg en man te lzo rg en 

e ig en vera ntwoor de lijkhe id grijpen diep in in de persoonlijke levenssfeer van 

mensen . Een ontw ikkeli ng die gepaard lijkt te gaan met toenemende machte

looshe id ten aanzie n van med isch- techni sche ontwikkelingen e n nieuwe vormen 

va n psychische e n soc ial e afha nkelijkhe id voor de gebr uik ers van de gezond

he idszo rg. Vooral veel progressieve hulpverleners hebben de laa ts te jaren 
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enthousiast 'ingespeeld' op zelfh ulp en participatie. Waar dat heeft geleid tot 

beter patiëntenrecht, grotere openheid en meer voorlichting is dat toe te 

juichen. Maar met echte zeggenschap over omvang en inhoud van de zorg heeft 

het nog weinig te maken.' 

Wij willen hier onze beschouwing besluiten door nogmaals Juffermans 36 aan te 

halen: 'In de huidige economische en cu lturele cr isis van ons maatschappelijk 

bestel lijkt de verzorgingsstaat een onvo ldoende antwoord te geven op de nu 

spelende maatschappelijke problemen. Maar een éénzi jdig afbraakproces van die 

verzorgingsstaat en de gezondheidszorg a ls onderdeel daarvan onder het alibi 

van het terugdringen van medicaliseringsprocessen en het bevorderen van 

zelfzorg zal ons, naar ik vrees, terugvoeren naar een tijd dat wij misschien 

reeds lang achter ons waanden: die van de sociale 'struggle for li fe' en het 

naakte e igen belang.' 

11.5 Een tussenbalans 

Het bestaan van de patiëntenbeweging is een 
overtuigend teken, dat de gezondheidszorg af
groeit van de oorspronkelijke doelstelling en dat 
er niet van mag worden uitgegaan, dat wat de 
hulpverleners etaleren als het belang van de 
patiënt zonder meer overeenstemt met het be
lang van de patiënt. 

H.J.Leenen 37 

Voor de overgang van de meer algemene beschouwingen over wat de 

'patiëntenbeweging' is gaan heten naar een tweetal deelbewegingen, volgen hier 

nog enkele opmerkingen en een voorlopige conclusie. 

Vooralsnog blijven er ten aanzien van medezeggenschap van gebruikers tal van 

vragen en dilemma's bestaan. Wat dient er te gebeuren als de patiënt verwezen 

wil worden of medicijnen wenst, en de arts daar naar eer en geweten het nut 

niet van inziet? Wat te doen bij een keuze tussen geld voor preventie of voor 

bijvoorbeeld een hartluchtbrug? En vooral ook: Hoe ervaren (potentiële) 

patiënten hun belang bij zeggenschap? 

Over de laatste vraag volgt hier, de mening van Polak en Van Aalderen, die zich 

bij herhaling hebben verbonden met initiatieven van pa tiën tenz ijde. 'De grootste 

groep, waaruit op den duur de sterkste pressie moet komen, de consumenten, is 

nog onvoldoende gemotiveerd. Behalve de invaliden en chronisch zieken denken 

de consumenten a ll een maar incidenteel belang te hebben bij de gezondheids

zorg. Als hun kwaal is genezen, is hun belang bij de zorg verdwenen. De 

consumenten jagen niet achter belangen aan, die naar hun gevoel s lechts een 
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incidenteel karakter hebben'. (Polak, 1983) 38 

Optimistischer klinkt Van Aalderen (1983) 
39

: 'Waar ik van onder de indruk ben 

is dat als je een willekeurige groep consumenten van de gezondheidszorg bij 

elkaar ze t en laa t praten, ze een hoeveelheid kennis en mogelijkheden 

aandragen die je ni e t voor mogelijk houdt. Op basis van e lkaars ervaringen 

kome n die mensen steeds een stapje verder. Steeds meer deskundigh e id. 

Tenslotte zal van onderaf de evidentie van veranderingen worden aangerei k t. En 

dat is nod ig want in tegenste lling tot bijvoorbeeld de industriële maa tsc happij 

die als tegenmacht de arbeidersbeweging had, heeft de medische macht nooit 

een oppositionele beweg ing gek end. Maar nu is er een begin mee gemaakt'. 

Tot nu to e is er maar weinig sprake van een sys te matische terugkoppe ling naar 

hulpverleners van ervaringen, kritiek en ideeën voor verbe ter ing van de kant de r 

hulpvragers, terwijl die juist vee l aa nknopingspunte n zou kunnen opleveren voor 

een e fficiëntere gang van zaken in de gezondheidszorg en voor een betere 

onderlinge afstemming van vraag en aa nbod. In verband met de problematiek in 

deze s tudie z ijn voora l de ervar ingen van langdurig arbeidsong eschikte werkne

mers van belang. Zij maken het hele proces van onderzoek en behandeling mee, 

evenals de bedrijfs - en verzekeringsgeneeskundige bemoeienis. Daarom kunnen 

zij een waardevolle bron zijn voor suggesties te r verbetering en ongetwijfe ld 

ook ter verkorting van de behandeling, alsmede voor een betere onder linge 

coördinatie van de verschillende artsen en andere erbij betrokk en personen of 

instan ti es. 

Interessante suggesties kwamen uit een enquête van het VNZ-bla d Welz ijn uit 

1983 (Lapré, 1984) 40• Gevraagd naar bez uinigingsmogelijkheden binnen de 

gezondheidszorg opperden ruim 3.200 lez ers samen meer dan 11.000 ideeën. 

Voor de helft hadden die betrekking op doelmatiger werken: kortere ziekenhuis

opnamen, meer samenwerking bij de aanschaf van dur e a pparatuur, minder luxe 

en meer la ten doen door de hui sarts. Opva ll end vaak werd het voorschrijven 

genoemd van minder en goedkopere medicijnen, een beter overleg tussen arts en 

pa tiënt, het voorkomen van overbodige verrichtingen en he t verminderen van 

he t 'terugbest e llen' door specialisten. Vooral de laa tste drie elementen zijn in 

he t kader van deze s tudie interessant. 

Opmerkelijk genoeg we rden bela ngrijke elementen uit het overheidsbe le id a ls 

beddenreducti e , vestigingsbeleid, ma npower-planning en budg ette ring in z ieken

huizen door de inzenders nauwelijks genoemd. De rapporteurs conc luderen eruit 

dat deze begrippen te ver afstaan va n de direc te e rv ar ingen van de 

r esponden ten: 'Kennelijk dringt het jargon van de beleidsmakers niet door in 
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brede lagen van de bevolking'. Een conclusie kan echter ook zijn dat het beleid 

zelf te ver van de bevolking afstaat. 

In dat verband kan ook worden gewezen op onderzoeken die bij herhaling aan het 

licht brengen dat de meeste Nederlanders anders dan het regeringsbeleid van de 

afgelopen jaren de gezondheidszorg willen sparen. Een onderzoek van het 

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in 19 82 bevestigde de resultaten van eerdere 

onderzoeken: Bezuinigingen op gezondheidszorg ondervonden weinig steun (12% 
41 van de ondervraagden was daarvoor) • 

Overigens komt deze uitkomst overeen met resultaten van ee rdere onderzoeken 

van het SCP·, waaruit keer op keer blijkt, dat een goede gezondheid als verreweg 

het belangrijkste in het le ven beschouwd wo rdt, vergeleken met waarden a ls 

bijvoorbeeld een goed inkome n of een goed huwelijksleven. Dat laatste werd in 

19 81 door 17 ,4% van de respondenten het voornaamste gevonden, terwijl dat 

voor 48% van hen gold ten aanzien van een goede gezondheid. In 19 66 bedroegen 

deze percentages 34,6 respectievelijk 35,4% (SCP, 1982) 42• 

Het geheel van patiëntenactiviteite n overziende valt voorlopig te concluderen 

dat in het algemeen nog niet kan worden gesproken van een aanzienlijke invloed 

van gebruikers op de gang van zaken in de gezondheidszorg, ondanks het sterk 

toegenomen aan tal patiëntengroepen. Hun inbreng wordt nog veel te weinig 

se ri eus genomen. Wel is er meer zicht gekomen op de problemen die ontstaan bij 

he t trachten te realiseren van werkelijke zeggenschap, zowel op bele ids- als op 

hulpverl eningsniveau. 

Los van de vraag of pati ënte norganisaties nu meer of minder reë le invloed 

uitoefenen, blijken wel veel patiënten alleen al de deelname eraan als positi e f 

te ervaren; die draagt op één of andere wijze bij tot het doorbreken van het 

isoleme nt waarin veel, vooral chronische patiënten zich bevinde n. Deelname aan 

allerlei activiteiten kan verloren gegane eigenwaarde helpen herwinnen, he tgeen 

als een belangrijk onderdeel van revalid at ie te beschouwen is. 

11.6 De geestelijke gezondheidszorg 

De aanpak in veel psychiatrische ziekenhuizen 
is veel t e wein ig gericht op het rehabiliteren 
van de mensen. Rehabilite ren is méér dan 
behandelen, het is de me nsen herstellen in hun 
waardigheid. De patiëntenbeweging heeft nog 
heel wat te doen. 43 

C. Trimbos 

In contrast met he t algemene beeld valt er in de psychiatrie nogal wat invloed 
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van patiëntenzijde te constateren. Mede omdat er steeds meer mensen in de 

WAO komen met de diagnose psychische aandoeningen, 
44 

gaan we hier nader op 

in, tegen de achtergrond van de in Hoofdstuk 8 genoemde wenselijke bijdragen 

op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. 
45 

11.6.1 De kritische-psychiatrie-beweging 

Ni et de ziekte bestaat maar het lijden. 

Motto van de Italiaanse Demo-
. h p h" . 46 crattsc e syc iatrte 

De oprichting in 1964 van de Stichting Pandorra, 
47 

de eerste belangenbeharti

gingsorganisatie voor (ex-)psychiatrische patiënten markeert het schuchtere 

begin van wat in het hiernavolgende als kritische-psychiatrie-beweging aange

duid zal worden. Voor die tijd kwam het tot incidentele en vaak individuele 

vormen van protest, maar pas in de loop van de jaren zestig en vooral in de 

jare n zeventig ontstond er een groeiende kritiek op het functioneren van de 

geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en psychiatrische inrichtingen in 

het bijzonder; de behandelingsmethoden (teveel elektroshocks, 'platspuiten' en 

isoleren, tegenover te weinig échte behandeling, zoals in de vorm van 

therapeut ische gesprekken), de duur en het effect ervan, de vele recidives, het 

gebrek aan personeel en aan privacy, het onpersoonlijke, massale en vaak 

sombere karakter van de gebouwen ergens in de bossen ver van het gewone 

leven. Ook in andere landen werd steeds meer protest aangetekend tegen 

dergelijke statische, uitzichtloze situaties in psychiatrische inrichtingen: (Laing, 
. 48-53 Cooper, Basagha, Saszs e.v.a.) 

Daarnaast ontstond er ook kritiek op de extramurale voorzieningen, vooral op 

poliklinische consulten van enkele minuten, met vaak weinig aandacht voor 

woon- en werksituatie en het voorschrijven van forse hoeveelheden psycho

farmaca. (Z ie bijvoorbeeld Gomperts, 1982 54). Ten onrechte wordt dit 

overigens ook wel draaideurpsychiatrie genoemd, een term die dateert uit de 

jaren vijftig. Toen kon door gebruik van de eerste psychofarmaca (19 53, 

largactil) een aanzienlijk aantal patiënten uit inrichtingen worden ontslagen, zij 

het dat dit effect vaak tijdelijk bleek te zijn: het draaideureffect (W illems, 

1982 5\ 

In ons land kwam deze kritiek - in tegenstelling tot in andere landen - vooral 

van de kant van (ex- )patiënten en diegenen die hen nastonden. In vergelijking 

met de sectoren van de curatieve gezondhe idszorg uit de vorige twee 

hoofdstukken was de ondersteuning van diegenen die werkten in de geestelijke 
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gezondheidszorg veel geringer, en dan nog in hoofdzaak afkomstig van de 

verpleging. Een uitzondering daarbij moet overigens gemaakt worden voor de 

zwakzinnigenzorg (Z ie de kwestie- Dennendal, 19 74). 
56 

Deze kritiek en de reacties daarop uitten zich op vele manieren. Naas t Pandorra 

wordt er in het begin van de jaren zeventig een tweede belangenbeharti

gingsorganisatie opgericht, de Cliëntenbond 57 De doelstelling luidt: Door 

onderlinge steun en gezamenlijke belangenbehartiging te komen tot een betere 

geeste lijke gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de inrichting, tevens de 

maatschappij te wijzen op feilen, onrecht en mankementen en te trachten deze 

te veranderen. 58 

Rond die tijd komt ook een aantal boeken uit van cliënten en verwanten over 

onwenselijke/onmenselijke situaties in de psychiatrie, zoals van Corrie van Eijk

Osterholt 59 , Egbert Tellegen 60 en Evelien Paul! 61 , evenals publikaties van 

enkele kritische psychiaters, zoals Trimbos 62 , Foudraine 63 en Van den 

Hoofdakker. 64 

Daarnaast verscheen vanaf 19 72 de Gekkenkrant, die tien jaar later weer 

opgeheven werd omdat de redactie het doel - doorbreking van het isolement van 

de psychiatrische patiënt - bereikt achtte. De krant werd opgevolgd door het 

blad Gek'ooit, eveneens uitgegeven door een groep (ex-)kliënten en werkers in 

de geest e lijke gezondheidszorg. 65 

Na enkele 'psychiatrie-beurzen' ontstond in 1973 de eerste Week van de 

psychiatrie, 66 een jaarlijks brandpunt van activiteiten, met thema's als Te gek 

om vast te zitten, Baas in eigen brein en NASA: de Nationale Anti-Shock 

Actie. 67 

De druk vanuit de cliëntenbeweging kwam ten slotte ook tot uitdrukking in de 

discussie rond het wetsontwerp BOPZ (Bijzondere Opnamen in Psychiatrische 

Ziekenhuizen) 68 over de herziening van de Krankzinnigenwet uit de vorige 

eeuw. Na twaalf jaar di scussie werd het in 1983 door de Tweede Kamer 

aangenomen maar de wet bleef omstreden, met voorstanders, zoals Haas-Berger 

(1983) 69 en critici, te verdelen in diegenen die de wet niet ver genoeg vinden 

gaan, zoals Van der Wilk (19 83) 70, en hen die de wet juist te ver vinden gaan 

(Schudel, 19 84) 71• 

Er kan gesproken worden van een krachtige en pluriforme beweging met als 

hoofddoelstelling het trachten terug te dringen van psychia trische opnamen, om 

in het lange-termijn-perspectief ooit tot de sluiting van inrichtingen te kunnen 

overgaan. Op kortere termijn wordt een verbetering nagestreefd van de 

leefbaarheid en het therapeuti sche klimaat aldaar. 
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Er dient nog verme ld te worden, dat kritiek va n deze beweging zich niet beperkt 

tot de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. Er worden ook 

fund a mente le vragen opgeworpen over de wijze waarop de maatschappij is 

ingericht op het te rr e in van arbeid, vrije tijd, opvoeding, scho ling, gezin, 

a ls mede over de (repress ieve) fun c ti e van de psychiatr ie ten aa nz ien va n 

a fwijkend gedrag. Van der Wilk, oud-voorzitter van de Cli ë ntenbond, zei 

hi e rov e r: 

'De bes taande hulpv erl e ning in de geestelijke gezondheidszorg is naar inhoud en 

organisatie nog steeds ni e t werkelijk gericht op de behoeften van de c li ënte n. 

Ze is een beheers-ins trume nt van de sa me nl e ving geworden om onregelmatighe

den daarin te sussen. Desnoods door de mense n, die die onregelmat igheden 

veroor zaken, tijdelijk of blijvend uit di e sa menleving te verwijderen. Daarom 

moet die hulpverlening terug naa r af.' 72 

11.6.2 Tussenvoorzieningen 

De zojuist gesche tste beweging heeft veel invloed gehad op een verschuiving 

van intramura le naa r a mbul a nte beha ndelingswijz e n, 73 en op het tot s ta nd 

brengen van tussenvoorzieningen zoa ls crisis-centra, vormen va n beschermd 

wo ne n en dagbehandeling, wegloop- en inloophuizen e n a ndere voorzieningen, 

vaak op wijkniv eau, dichter bij hui s. 

Deze tussenvoorzieningen willen we nader bekijken, vooral wa t betre ft de 

mogel ijk verkortende invlo ed di e ervan ka n uitgaa n op de verblijfsduur in dit 

onderdeel va n de c ur a ti e ve gezondh e idszorg. Daar laten we een waa r sch uwing 

van Tri mbos (1983) 74 aa n voorafgaa n: Tussenvoorz ien ingen mogen geen wig 

vormen tu ssen eers te - e n tweedel ijnsvoorz ie ning en , die een belemmering zo u 

z ijn om van de tweede weer in de eers te lijn te geraken. 

Eerder we rd a l melding gemaakt van pogingen om met intens ieve , kortdurende 

psychoth erap e uti sche behandeling en inzet van meer personee l tot een kortere 

opnameduur te komen (Mastboom, 1983) 75. Recen ter nog is een experiment in 

de regio Den Bosch, waa r gezocht werd naar een opnamemogeli jkheid voor 

maximaal vijf dagen met intensieve begeleiding zonder een definitieve 

overdracht van ambulante naar klini sche sector, zoa ls bij verwijzing van 

hui sarts naar spec iali s t. Van Hezewijk rapporteerde hi erover in 1984 onder 

meer : 76 

'De vraag wie uite inde lijk de verantwoordelijkheid en de daaraan gekoppelde 

zeggenschap heeft bij he t gebruik van de crisisbedden, bleek een teer punt ( .. .. ) 

Ee n a nder heet hangijzer was de verslag legging. Ge probeerd word t psychiatri -
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sche s tigmatisering, in het bi jzonder bij een eers te opname - de en ige s tati s tisch 

s ignifi cante factor bij herop na me is een eerdere opname - zovee l mog e lijk te 

ver mijd en door de verslag leggi ng van de cr isisopna me, het opste ll en van een 

uitschrijfbri e f e tce tera door de RIAGG te laten uitvoeren." Net a ls te n aa nz ie n 

van de nazorg adviseert de psychiater hierbij schrifte lijk. 

Van Hez ewijk concludeert: 'Wel lijkt nu a l vast te s taa n dat een aanta l 

interventies door deze str uc turering vee l doeltr effender ver loopt da n voorheen. 

( •... ) De gewettigde vraag: waarom zoveel moeite ten aa nzien va n wat later 

vaak een 'gewone' psychi a trische opname blijk t te z ijn?, wordt misschien 

weerlegd door een verkorting van de opnameduur .' 77 

Inloophuizen - waarvan er in 1983 nog maar drie wa r en - z ijn bedoeld om te 

voorz ien in de leemte tussen het moment va n ontslag uit een z iekenhui s , 

crisiscentrum of psych ia tri sche inrichting en het mome nt waarop de nazorg 

begint - zo di e er a l is. Het is een voorz ien ing waar cl iënten die onder 

behande ling zijn of geweest z ijn, in en uit kunne n lopen zo vaak ze daar 

behoefte aan hebben, waar ze lotgenoten kunnen tr e ffen, waar ze z ich een 

bee tje thuis kunnen voelen, juist op de momenten die vaak he t mo e ilijks t z ijn, 

zoa ls de avo nde n, de weekenden of de fees tdag e n. He t inloophuis kan zo ook 

opvang en steun bieden voor de momen ten tusse n de (twee)weke lijkse 

gesprekken met een psychotherapeut, of geeft de mogelijkheid te praten, zonder 

meteen een beroep te moeten doen op een profess ionele hulpver lener . He t is 

niet de bedoeling er te overnachte n of langere tijd te verblijv e n (F eens tra, 

1983). 78 

Da t laa ts te is we l het geva l bij wegloophuizen. 79 Over een dergelijke 

voorz ien ing in Haarlem ver te lt één van de in itiat iefneemsters: 'Vi jftig procent 

van de weg loper s gaat weer terug naa r de inrichting bij gebrek aan een andere 

opvang. Maa r de weg loo phuize n hebben we l bewezen dat ook hee l moei lijk e 

mensen bu iten de inri c hting kunnen leven en niet a llemaa l ze lfmoord plegen o f 

verschri kkelijke dingen gaa n doe n. Dat geeft toc h een ander bee ld aan de 

vastgeroeste bele idsdenk er s. Je zu lt met ex perimente n moeten komen om te 

laten z ie n hoe het ook kan. Daaro m vind ik da t je zo 'n Amsterdams pla n, we lk e 

problemen daar ook aan mog e n kleven, onvoorwaarde lijk moet s teunen.' 80 

Bedoeld wordt de Nota inzake een integraa l beleid voor de geeste li jke gezond

heidszorg in Amsterdam, in 1983 door B en W uitg e brac ht. 81 Deze komt voort 

uit een eerder voor ste l van buurt- en c li ë ntenorganisa ti es (Va n Haas te r e n Van 
82 der Poe l, 1982 ). Inplaats va n de bouw van een groot a lgemeen psychiatrisch 

ziekenhuis bepleit de nota vijf wijkgebonden Soc iaa l Psychiatrische Diensten 
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Centra, een crisisbestrijding en hulpverleni ng gericht op het voorkbmen van 

opnamen. Mocht dat laatste niet lukken, dan voorziet de nota ook nog in 

wijkgebonden beschermde woonvormen. 83 

Dit voorste l komt onder meer voort uit de ervaring van de bestaande vijf 

RIAGG's dat zij de vraag naar 24-uurs opvang en intensieve crisisbegeleiding 

niet aankonden, zodat opname dan het enige a l ternatief is. In de nieuwe opzet 

krijgen de RIAGG's door midde l van vijf wijkteams een belangrijke rol 

toebedeeld, evenals de eerstelijnshulpverlening. 84 

Opmerkelijk is het grote draagvlak dat B en W voor hun plan hebben weten te 

verwerven bij de Amsterdamse geestelijke gezondheidszorginstell ingen, de 

ziekenfondsen, de politieke partijen en de cliëntenbeweging. 85 

In het kader van het streven mensen zo veel mogelijk te helpen binnen de eerste 

lijn, zonder verwijzing, begon men daar te zoeken naar manieren om naast de 

huisarts en het a lgemeen maatschappelijk werk ook geestelijke hulp te laten 

verlenen door bij voorbeeld een psycholoog of een gespecialiseerd maatschappe

lijk werker. 

Dat zou een zo vroeg mogelijke signalering en zo snel mogelijke behandeling 

voor een zo kort mogeli jke periode kunnen garanderen , zonder dat de c li ënt uit 

het oog (van de huisarts) verloren wordt. Waar een dergelijke aanpak in praktijk 

werd gebracht, waren de resultaten overwegend positief (Verhaak, 1981) 86 en 

scheelde het vrij aanzienlijk in het aantal verwijzingen en verp leegdagen. 

(gezondheidscentrum Stolwijk, 1975) 87. 

F inancieringsmogelijkheden voor een dergel ijke psychische hulpverlening in de 

eerste lijn bleken echter moeilijk te verwerven en ook het idee van een 

psycholoog in de eerste lijn ontmoette kritiek (zie onder andere Postma, 

19 .. . ) 88. Later werden dan ook andere vormen van samenwerking beproefd, 

zoa ls in Amsterdam-Zuidoost, een groot nieuwbouwgebied. Daar concretiseer

den zich aparte ambulante geestelijke gezondheidszorgwijkteams op bepaalde 

wijken, in nauwe samenwerking met de eerste lijn, in het bijzonder met aldaar 

veel voorkomende gezondheidscentra (zie onder andere Van Dijk, 1978) 89 . 

Vermelding verdient ten slotte nog een initiatief om psychotherapie toegankelij

ker te maken voor mensen uit lagere sociaal -economische klassen : het PIPA

project, opgezet vanuit een wijkgezondheidscentrum in een saneringsbuurt van 

een grote stad (Willems, 1980). 9o 

11.6.3 Effecten 

De lang niet volledige opsomming van activiteiten van de afgelopen twintig jaar 
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overziende willen we nu proberen - voor zover dat in kort bestek mogelijk is -

enige conclusies te trekken vanuit de invalshoek van deze studie. 

Allereerst dient te worden vastgesteld dat de belangrijkste doelstelling van de 

kritische-psychiatriebeweging - zo veel mogelijk proberen opnamen in inrichtin

gen te voorkomen - zeer wel past in het streven mensen niet onnodig lang in de 

Ziek tewet te laten verbl ijven en WAO - toetreding zo veel mogelijk te z ien te 

voorkomen. 

Te constateren valt eveneens dat de voortdurende ac tivitei ten rond deze 

doelstelling hun uitwerking niet missen : Er is steeds meer weerklank te horen, 

zowe l bij de overheid als bij diegenen die werken in dit deel van de curatieve 

sec tor. Trimbos (1983) 91 zegt binnenskamers ni emand meer te spreken die nog 

enthousiast is over de grote psychiatrische ziekenhuizen. Tevens constateert hij 

als positieve ontwikkeling dat het medisch model in de geestelijke gezondheids

zorg langzaam op zijn retour is. 

Illustr a tief in dit verband is ook het initiati e f van hulpvragers èn hulpverleners 

uit 1982 om tot een moratorium te komen van de bouw van nieuwe inrichtingen 

(Romme, e .a.) 92 , met a ls redenen: 

- twijfel aan het nut van psychiatrische ziekenhuizen (5% van de opgenomen 

hulpvragers blijkt chronisch patiënt te worden); 

- het ontbreken van een samenhang tu ssen intra- en ex tra murale voorzieningen; 

- de lopende discussies over kleinschalige alternatieven tussenvoorzieningen en 

het ontw ikkelen van intensieve ambulante programma's. 

Wat de voorzieningen betreft, waarover in het laatste punt gesproken wordt: Uit 

de vorige subparagraaf blijkt dat het niet alleen om discussies gaat, maar dat er 

ook steeds meer van dergelijke voorzieningen tot stand komen. Deels gebeurt 

dat op e igen kracht door de patiëntenbeweging, deels in samenwerking met de 

overheid , landelijk en plaatselijk . Van dat laats te is het Amsterdamse plan een 

goed voorbeeld. De verantwoordelijke wethouder Van den Klinkenberg vatte de 

essentie ervan kort samen: De mensen weer terug naar de stad, weg uit de 

grootschalige inrichtingen in de duinen . 93 Zij voegt daaraan toe:' Ons 

uitgangspunt is gebaseerd op t ien jaar kritiek van de cliëntenorganisaties op de 

huidige voorzieningen in de inrichtingen.' 

Ook wat de la ndelijke overheid betreft valt er een doorwerk ing te consta teren, 

die niet zonder resultaten blijft. Zo zei minister Gardeniers in 1982 het zeer 

aannemelijk te achten dat de daling van het aanta l verpleegdagen in 

psychiatrische inrichtingen verband hield met het groeiend gebruik van de 

ambulante geestelijke gezondheidszorg. 94 Overigens werd de ju istheid van deze 
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uitspraak la ter vanuit die sector zelf tegengesproken (Den Haan, 1982). 
95 

De Tweede Kamer nam in 1983 een VVD-motie 
96 

aan waar in onder meer staat 

dat het beleid in de geestelijke gezondheidszorg gericht za l zijn op het 

terugdringen van residentiële capaciteit en versterking van semimurale en 

ambulante psychiatrische hulpver lening om op na me in psychiatrische ziekenhui 

zen zoveel mogelijk te voorkomen. In da tzelfde jaar kondigde Van Londen, 

directeur-generaal voor de volksgezondheid, een verdubbeling aan va n het 

aan ta l tussenvoorzieningen. 97 Ook deze uitspraak werd overigens gerelativeerd 

vanuit de sector ze lf (Schrame ijer , 1983). 98 

Minder omstreden was het opmerke lijk e feit dat de a mbulante geestelijke 

gezondheidszorg in de meerjarenramingen bui ten de bezu iniging en wordt 

gehouden (FUG, 1984) 99 In 1983 kwam een departementa le bele idsnota uit over 

de geestelijke gezondheidszorg. lDO Daar in wordt een accentverschuiv ing 

beple it van psychiatrische ziekenh ui zen naar beschermde woonvormen, dagbe

ha nd eling, cr isi scentra en RIAGG's. Verme ld dient wel te worden dat deze nota 

op andere punten nogal wat kritiek ondervond vanuit de patiëntenbeweging, de 

ambulante geestelijke gezondheidszorg en de eerste lijn (Z ie onder andere Van 

der Poel,1984 101; Festen, 1984 102; De Regt, 1984 10 \ 

Het is aannemelijk te achten dat deze ontwikkelingen ook positieve gevolgen 

(kunnen) hebben voor het beroep op Ziektewet en WAO. De meeste kne lpunten 

op dat terrein hangen immers samen met psychiatrische opnamen. 

Wat de motor achte r deze verschuiving van intra - naar ex tra mura le voo rzienin

gen betreft: Een duidelijke manifestatie van de kracht, ideeën, rijkdom én 

problemen van de kritische-psychiatrische beweging was het congres Psychiatrie 

in Werkelijkheid in 1983 104. Daaraan namen beha lve meer dan vijfhonderd (ex - ) 

patiënten ook tal van hulpv e rl e ners, amb tena ren , po liti c i en andere beleidsma

kers deel. Het aantal psychiaters was op de vi ng ers van één hand te tellen. 

Tijdens dat congres viel een re su ltaat te constateren dat z ich moei lijk in 

resoluties of voorzien ingen laat vastleggen: De kr iti sche-psych iatr iebeweging 

heeft een kader geschapen waarbinnen (ex - )pa tiën ten activite iten kunn e n 

on tpl ooien die mede bijdragen aan het herwinnen van teloorgegaan zelfr espec t, 

waard ighe id, of zoa ls Trimbos het verwoordde in het motto van deze paragraaf: 

van rehabilitatie. 

Als verbinding tussen deze en de volg ende paragraaf en het thema van dit 

hoofdstuk geven we hier tot besluit nog een deel weer van het betoog van 

Schrameijer (1983), 105 één van de sprekers op het zoju ist genoemde congres. 

Hij verweet de geestelijke gezondheidszorg te falen in de hulp aan mensen die 
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door maatschappelijke omstandigheden in de proble men zitten, zoa ls WAO'ers. 

De psych iatrie moet vanuit een niet-medische visie steun geven aan het verzet 

tegen zulke onderdrukkende omstandigheden en dat betekent democratisering op 

alle fronten in de hulpverlening. 

11.7 De WAO-beweging 

Eigenlijk bestaat er geen arbeidsongeschikte . leder 
mens is in staat om inspanningen te leveren ten 
dienste van een ander. Arbeidsongeschiktheid is 
daarom niet zo iets als een persoonlijke handicap of 
een persoon lijke eigenschap; het gaat om een 
maatschappelijk probleem. Arbeidsongeschiktheid 
wil zeggen, dat de samenleving ni et in staat is en 
ten dele ook niet bere id is om ieder mens betaa lde 
arbeid te geven naar haar of zi jn mogelijkheden. 106 

"Kardinaal Willebrands 

ll. 7 .1 Op zoek naar een organisatievorm 

Een recente ontwikkeling op het veelvormige terrein van de patië ntenbeweging 

is de ze lforga nisatie van arbeidsongeschikten, zoa ls die in de loop van de jaren 

zeventig op gang kwam. Deze ontwikkeling is ex tra interessant omdat het hier 

om mensen gaat uit de groep waarop deze studie spec ifi ek betrekking heeft: 

werkenden die in de Ziektewet, en voor een deel later in de WAO belanden. Hun 

ervaringen, opgedaan tijdens deze vaak lang e weg, e n de beoordeling daarvan 

kunnen we lli cht aanknopingspunten bieden voor veranderingen binnen en bui te n 

de gezondheidszorg. 

Het aantal mensen dat een (gedee lte lijke) uitker ing ontvangt krachte ns de 

WAO/AAW is gestegen tot boven de 700.000, dat wil zeggen tot één op de 

twintig Nederlan der s. 107 

Op de niet onaanzienlijke medische, ma a tschappelijke, persoonlijke e n finan

c iële problemen van deze groep is a l eerder gewezen. 108 We volstaan hier 

derha lv e met het verme lden van één van de conclus ies uit het onderzoek van 

Wiersma (1980) onder WAO'ers: 'Zij verwachtten weinig van anderen en 

z ichzelf bij het veranderen van hun eigen situa ti e . Een van de meest opva ll ende 

kenmerken was we l de pass iviteit die men tentoonspreidde. Verder bleken de 

WAO-ers in vergelijking tot de niet-WAO-ers minder adequaat met 's tress' om 

te gaan. ( ... ) Op grond hi ervan kan men de groep van de WAO -ers vanuit 

psychohygiënisch oogpunt omschrijven als een risiko-groep, die niet a ll een 

slechtere kansen heeft, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, maar ook vee l 
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kwetsbaarder is in hun geestelijke en maatschappelijke weerbaarheid bij allerlei 

levensproblemen. Deze groep verdient zeker bijzondere aandacht binnen de 

geestelijke gezondheidszorg.' 109 

Arbeidsongeschikten hebben niet alleen belang bij een adequate geestelijke 

gezondheidszorg maar ook bij goede somatische hulp, met name ook op 

revalidatieterrein, bij meer mogelijkheden voor reïntegratie in het arbeidspro

ces, en bij hulp voor de talrijke bijkomende problemen, niet in de laatste plaats 

op financieel gebied. Een eigen organisatievorm, gericht op dergelijke belangen, 

heeft echter tot voor een paar jaar ontbroken. Sommige WAO'ers waren en 

bleven lid van een vakbond, anderen sloten zich aan bij traditionele gehandicap

ten- en invalidenorganisaties als de Algemene Nederlandse Invaliden Bond 

(ANIB), de Gehandicapten Organisat ie Nederland (GON) en de Nederlandse 

Federatie van Arbeidsongeschikten (NF A). 

In de loop van de jaren zeventig ontstonden, grotendeels los van deze 

organisaties, allerlei plaatselijke WAO-gespreksgroepen , WAO-comités en 

andere vormen waarbinnen arbeidsongeschikten gezamenlijk activiteiten 

konden ontplooien en ervaringen konden uitwisselen. Die betroffen bij 

voorbeeld het niet meer in staat geacht worden aan het arbeidsproces deel te 

nemen en zich daardoor beroofd voelen van een belangrijk perspectief, alsmede 

de sociale, psychologische en lichamelijke gevolgen daarvan voor de betrokke

nen, hun partners, familie en vrienden. 

Aan de orde kwamen vaak ook de financiële problemen ten gevolge van de 

inkomensachteruitgang van honderd naar tachtig procent en wat daar nog vanaf 

ging en dreigt te gaan. Bovendien werden ervaringen uitgewisseld over hoe men 

zelf in de WAO beland was, het vroegere werk, de arbeidsomstandigheden en de 

pogingen daar iets aan te verbeteren, het zoeken naar een minder belastende 

baan, de Ziektewetperiode, de contacten met de gezondheidszorg en met de 

uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen. 

Ook werden ideeën ontwikkeld ter verbetering van de eigen situatie en ter 

voorkoming dat anderen in een dergelijke positie zouden komen te verkeren. llD 

ll. 7.2 Het landelijke WAO-beraad 

Naarmate er meer onderlinge contacten kwamen tussen deze groepen groeide de 

herkenning van de problemen en de behoefte aan een landelijke vorm van 

samenwerking. Dit leidde in 19 79 tot het oprichten van het Landelijk WAO-

b d lll b". . h . . . "d h d d 1 eraa , waar IJ z1c in een paar iaar tl) on er en groepen aans aten 
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(meer dan 350 in 1983) 112 . 

Gestimuleerd en gecoördineerd door dit beraad werden er uitgebreide discussie

ronden gehouden, uitmondend in druk bezochte congressen 113. Bij de voorberei

ding en uitvoering daarvan deden eveneens vele externe deskundigen mee 114• 

Dit leverde concrete programma's op, die onder meer voorstellen bevatten voor 

preventie, zoa ls vrijwillige tussentijdse medische keuringen om (dreigende) 

arbeidsongeschiktheid in een vroeger stadium te onderkennen; voorstellen ten 

aanzien van de gezondheidszorg en het sociale verzekeringsstelsel, en uitbrei

ding van aangepaste arbe idsplaatsen voor de vele WAO'ers die graag weer 

zouden wi ll en werken . maar vooral: de eis om mee te kunnen beslissen over 

regelingen die hun lev en rechtstreeks en vaak diep raken. 115 

Verder stelt het WAO-beraad, dat voor wie lichamelijk of geestelijk (nog) niet 

tot hervatting van het vroegere werk in staa t is, voldoende beschutte 

werkplaatsen in het kader van de WSW beschikbaar dienen te zijn, met 

voldoende begeleiding en zonder commerc ië le oogmerken. Daarnaast wordt 

gerichte personeelsuitbreiding bepleit ten behoeve van bepaalde (medische) 

hulpverleningsinstellingen zoals psychiatrische inrichtingen, voor een adequate 

begeleiding na ontslag en voor preventieve geestelijke hulp. Financiële drempels 

en eigen risico's in de gezondheidszorg worden van de hand gewezen. 116 

Van meer fundamentele aard tenslotte zijn voorstellen die beogen te voorkàmen 

dat iemand een beroep moet doen op de Ziektewet of WAO/AAW. Genoemd 

worden 117: 

- verkorting van de werktijd, 

- verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd, 

- sne ll e invoering van vijf-ploegendienst bij volcontinuarbeid, 

- instelling van door werknemers geleide veiligheidscommissies op de bedrijven, 

- verp lichte voorlichting aan de werknemers over het werken met stoffen die de 

gezondheid kunnen schaden. 

Dergelijke ideeën ondervonden lande lijk en plaatselijk steeds meer weerklank bij 

en ondersteuning van vakbonds-, wetenschappe lijke en vooral ook kerkelijke 

z ijde. Een goed voorbeeld daarvan - en van de kracht en ideeënrijkdom van de 

hier behandelde beweging - vormt het WAO-Tribunaal in 1983, georganiseerd 

door het landelijk WAO-beraad en voorgezeten door de hoogleraren Soetenhorst 

- de Savorn in Lohman en Van Aalderen. 118 Aan de voorbereiding werd voorts 

actief deelgenomen door andere hoogleraren, (bedr ijfs )artsen, economen, juris

ten (onder meer een voorzitter van een Raad van Beroep), soc iolog en, 

directieleden van maatschappelijke instellingen en tal van andere deskun -
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d
. 119 
rgen . 

Getoetst werd in hoeverre het parlement e n de r eg ering - met name de ministe r 

van Socia le Zaken - de strekking van de soc ia le verz eker ing swe tten zijn 

nagekomen, in het bijzonder de in de AAW en WAO beoogde inkomensbescher

ming tijdens arbeidsongeschiktheid en de daarin tevens beoogde persoonlijke en 

maatsc happelijke ontplooiing. 120 Na het hor e n van vel e getuigen, onder wie de 

betreffende deskundig e n va n FNV e n C NV, Bode e n Prins 121 , werd vastgeste ld 

dat deze strekking geschond en was door onzorgvuldig e afweging van be la ng e n 

van uitk eringsg e rechtigden, door bez uiniging en ten koste va n primaire levens

omsta ndigheden e n door te weinig rekening te houden met de samenhang en 

cumule re nde werk ing van bez uiniging e n 122 . Ook de GMD werd in dit kader een 

aantal punten ten laste geleg d 123. 

Ta l va n aa nbev e lingen werden ge formuleerd, zoa ls de vo lgende 124: 

- De min ister van Soc ial e Zaken dient z ich te onthouden van 'verdere 

ma a tr egele n, di e in str ijd zi jn met doe l en strekking van de arbeidso ng esch ik t

heidswetgeving, e n met name me t het in de grondwet verankerde beginse l, dat 

a l bestaande we tg ev ing op het gebied van socia le zekerhe id op bi jzondere wijze 

tegen intrekking moet worden beschermd.' 

- Ge noe mde ministe r e n het pa rl ement 'dienen bi j voorb ere iding van hun 

besluitvorming in e lk geva l ge bruik te maken van de verpli c hte raadpleging van 

de org anen, zoals SVR en SER, en voorts ook van de kenni s van zaken 

voorh a nden bij de inmiddels gevormd e be langengroeperingen van WAO-uitke

ringsgerech tig den.' 

- De GMD dient be tere voorli c hting te verl e ne n, a lsmede 'een meer reële 

begeleiding en resociali sa ti e , waarbij ook voor de betrokken verzekerden 

inzichteli jke behandeling s- e n beg e le iding splanne n toepassing vinden, (uitgaa n -

de) van de re ë le werkgelegenheid e n de daarb ij geld end e vere isten op de 

werkvloer, en ook na drukk e lijk le tte nd op moge lijkheden tot her -, om- en 

bijscholi ng .' 

- de verzeker ingsgeneeskundig en 'di e nen a lvorens tot hun adv ies te komen a ls 

r eg e l met medeweten van de betrokke n verzek erd en, uitvoerig te informer e n bij 

de behande le nde artsen , de verzekerden daaromstrent zovee l moge lijk in te 

li c hte n, en z ich niet te beperken tot e igen, soms s lechts admin istrat ie f lijkende 

onderzoeken.' 

Mo e ilijker dan bij de kritische-psychiatriebeweg ing is het vooralsnog om 

materiële e ffecten aan te gev e n van de ac tivite ite n van de WAO-b eweging. Een 

uitgebreid verslag van het Tri bunaa l - mede mog e lijk gemaakt door financi ë le 
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steun van het ministerie van WVC - is op grote schaa l verspreid. In een aantal 

plaatsen kwam overleg op gang tussen de GMD en WAO-groepen, wat soms tot 

concrete verbeteringen leidde 125. Het WAO-beraad breidde zijn goodwill 

aanzienlijk uit, vooral naar de vakbeweging en de kerken. 126 

Maar wellicht is het belangrijkste resultaat van de WAO-beweging tot nu toe -

vergelijkbaar met de kritische-psychiatriebeweging - dat onder invloed van de 

hier beknopt geschetste activiteiten bij de betrokken arbeidsongeschikten een 

nieuw ze lfbewustzijn va lt te constateren, een herwonnen eigenwaarde die een 

belangrijk tegenwicht kan vormen tegen de gevoelens van machteloosheid, 

apathie en vervreemding, die blijkens onderzoek zo kenmerkend zi jn voor 

mensen die wegens ziekte of gebrek voor langere tijd buiten het arbeidsproces 

z ijn komen te staan. 

11.8 Ondersteunende ac ti vi tei ten van hulp ver leners 

In vorige paragrafen zagen we al enkele voorbee lden van incidentele of 

gestructureerde ondersteuning van patiënten- of gebruikers-activiteiten door 

hulpverleners. Op dit terrein vallen nog een aanta l voorbeelden te vermelden. 

In 1980 vond een bezetting van de Amsterdamse Mobil Oil-raffinaderij door de 

werknemers plaats. Naar hun mening was de vier-ploegen-volcontinudienst er de 

oorzaak va n, dat in de eraan voorafgaande jaren steeds meer co ll ega's in de 

Ziektewet en voortijdig in de WAO waren terechtgekomen. De invoering van een 

vijf-ploegendienst vormde dan ook een vast punt bij de jaarlijkse CAO

onderhandelingen. Die werd echter steeds afgewezen, hetgeen uiteindelijk tot 

de actie leidde 127. 

Dit arbeidsconflict met als inzet de relatie tussen arbe idsomstandigheden en 

gezondheid bracht een aantal personen uit de kring van de gezondheidszorg en 

de wetenschap tot het opstellen van een verklaring met a ls essentiële passages: 

'Continu-arbeid betekent een aanzienlijke bedreiging voor gezondheid en welzijn 

van de werkers en hun gezinnen, zowe l in li chamelijk, geestelijk als in sociaa l 

opzicht. Dit geldt vooral voor de vier-p loegen-vo lcontinudi enst. De invoering 

van een vijfde ploeg kan een verlichting betekenen van deze situa tie. Daarom 

verdient de aktie van de Mobil-werkers de steun van a llen die de gezondheid en 

het we lzijn van de werkende bevolking ter harte gaat. ' (Van Dijk e.a., 1980) 128 

Tijdens de bezetting werd deze verklaring aan de werknemers aangeboden 129 , 

en onderschreven door een duizendtal hulpverleners en wetensc happe lijke 

onderzoekers, die met deze problematiek te maken hadden . 

De staking resulteerde in een overeenkomst, waa rbij een vorm van vijf-
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ploegendi enst werd inge voerd. Later vond deze ondersteuningsac ti e een voort

zetting in een werkconferentie over dezelfde problematiek, waaraan z owe l een 

groot aanta l (vol-)continuwerk ers deelname n, als vee l ondertekenaars van de 

genoemde verkla ring. (Z ie van Dijk e. a., 19 80) l30 

Te ruggrijpend op een discuss ie uit een vorige paragraaf 131 kan men de ac ti e 

van de Mobil Oil-werkne me rs beschouwen als een adequate vorm van zelfhulp en 

onde rlinge hulp, bedoe ld om vermijdbaa r beroep op Ziektewet en WAO/ AAW te 

voorkome n. Tevens vormt deze een geheel e igen invulling va n de consta tering 

uit he t hi e r vaak geciteerde NVVG/NVAB-rapport, dat ve rzuim lang niet altijd 

de enig e en beste methode is ter oplossing van de oorzaak van arbeidsonge

schikthe id 132. 

Ook de we rkneme rs bij Ford en NSM onde rvonden een dergelijke ondersteuning, 

toen z ij probeerden sluiting van hun bedrijf t e voorkomen (1981). De 

belangrijkste overweging daarbij was dat dreigend ontslag en werkloosheid een 

negat ie ve invloed kunnen heb ben op gez ondheid en welzijn 
133

. 

De zojuist aang ehaalde solidarite itsact ies hadden betrekking op he t voorkóme n 

van ziek wo rd e n. Daarnaast werden derge lijke activiteiten ook ontplooid bij 

dreigende verslechteringen in de loondervingsregelingen waarop werkneme rs 

zijn aangewezen in geval van z iekte of gebrek. 

Mede ter ondersteuning van ac ti es van het Lande lijk WAO-beraad onderschreven 

achthonderd hulpverlene rs en wetenschappelijke onderzoekers, betrokken bij de 

arbeidsongeschiktheidsproblematiek, een uitgebreide verklaring me t het oog op 

omvangrijke bezuinigingsvoorst e ll en op de WAO e n AAW (19 81). Die plannen 

werden ondermeer gekarakterisee rd als 'een e rnst ige aantasting van de 

bestaanszekerh e id van mensen di e al he t nodige ingeleverd hebben aan 

gezondheid, inkomen en aan sociale contacten, e igenwaarde en andere zaken die 

me t we rk verbonden zijn. (". ) Velen van hen hebben ons land door moei lijk e 

per iodes van c ri sis , oorlog en we deropbouw heengeholpen en maken - ni et voor 

hun plez ie r en ni e t uit vrije wil - gebruik van hun recht op een uitk e ring.' 

Een verge lijkbare s trekking ha d het rapport Naar een menswaa rdig volumebe

leid, dat het Landeli jk Industriepastoraat DISK (Dienst aan de Indust ri ële 

Samenleving vanwege de Kerken) dat in de zomer 1981 aan de toe nm alige 

kabinetsformateurs toezond 134• 

In 19 84 drong de Raad van !<e rk en bij de regering aan op behoud van he t soc ia le 

zekerheidsstelse l. 135 Daarbij wijst de Raad e rop dat men bij de pas t orale en 

diakonale arbeid st eeds meer geconfronteerd wordt met onzekerheid, apathie en 
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angst ten gevolge van voortdurende bezuinigingen. 

Tenslotte willen we wat langer stilstaan bij een initiatief uit 1982 van de groep 

'Artsen tegen aantasting Ziektewet', dat ook al in het begin van deze studie 135 

ter sprake kwam. Het richtte zich tegen de vooral van werknemerszijde maar 

ook van werkgeverszijde gewraakte kabinetsplannen om onder andere vijf 

wachtdagen in te voeren en de uitkering te beperken tot maximaal 80%. Ook 

hier betrof het een petitie, die in de betrokken sec tor ruime weerklank vond, en 

aangeboden werd aan de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid (Van der 

Wal en Buijs, 1982) 136• Bovendien deed de Initiatiefgroep nog een toeli c htend 

rapport aan de SER toekomen (Van Aal deren, Polak e.a., 1982) 137. 

Hier volgen enkele passages uit de petitie , die ook met de problematiek uit deze 

studie t e maken hebben: 

'Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vormen een zorgwekkend e n omvang

rijk ma atschappelijk vraagstuk, (." waarbij) arbeidsomstandigheden een sleutel

rol spelen. ( ... ) Een fundamentele en effectieve aanpak van deze complexe 

problematiek is dringend nodig. De kabinetsp lannen bieden daar echter amper 

z icht op, en houden bovendien t e veel risico's in voor de volksgezondheid. Zo 

valt te vrezen dat zieke werknemers uit financiële overwegingen te lang zullen 

doorwerken of te snel weer aan het werk gaan, met risico's voor hun gezondheid 

en die van anderen. ( .•• )Behandeling zal toch vaak nodig z ijn, maar dan langer, 

intensiever en kostbaarde r. 

Ook wordt een belangrijk principe van onze gezondheidszorg bedreigd ( ... ): geen 

financiële drempels die herstel van ziekte in de weg kunnen st aan. 

Met de vijf wachtdagen wil het kabinet de werkgevers prikkelen de arbeids

omstandigheden te verbeteren. Zolang echter garanties daarvoor ontbreken kon 

het effect weleens zijn: strengere controle en aanstellingskeuringen, sneller 

afvloeien van mensen die frequent ziek zijn, premies op niet-ziek-z ijn. ' 

De verklaring besluit met: 'Door de financiële consequenties van hun handelen 

voor hun patiënten kunnen (behandelende artsen) in een positie geraken van 

'liever gauw dan goed', liever meteen medicijnen in plaats van eerst een paar 

dagen aanzien, liever half overspannen door laten werken met Valium in plaats 

h . bi"" ' 138 van t uts 1iven. 

Vooral de laatste alinea maakt duidelijk hoe veranderingen in de arbeids

ongeschiktheidswetten - bedoeld als volumebeleid - het (be)handelen in de 

curatieve sec tor kunnen bemoeilijken. Mochten de in 19 82 ingetrokken Ziekte

wet-wijzigingen in één of andere vorm alsnog ingevoerd worden, dan zou dat een 

nieuw knelpunt toevoegen aan de toch al omvangrijke inventarisatie uit het 
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begin van deze studie. Daarmee is tevens aangegeven hoe gevoelig het verband 

is tussen de curatieve gezondheidszorg en ziekteverzuim en arbeidsongeschikt

heid. 

Het in deze paragraaf beschrevene is in diverse opzichten relevant. Allereerst 

gaat het om situaties, waarbij direct of indirect de relatie tussen werk en 

gezondheid in het geding is, inclusief preventieve elementen. Ten tweede 

betreft het situaties waarin al initiatieven ontplooid zijn door de eerstbetrok

kenen zelf: (ex)werknemers en hun organisaties. De ondersteunende activiteiten 

van hulpverleners sluiten daarbij aan; zij voegen er een eigen inbreng aan toe 

door hun deskundigheid. 

Enerzijds is dit te beschouwen als een uitdrukking van toenemende democratise

ring en vermaatschappelijking van de gezondheidszorg (en de wetenschap); 

anderzijds is er geen sprake van een nieuw verschijnsel, maar eerder van het in 

ere herstellen van een rijke traditie, die vooral in de tweede helft van de vorige 

eeuw gestalte kreeg, namelijk één van (sociaal-)geneeskundig engagement in 

verband met maatschappelijke omstandigheden, die een bedreiging inhouden 

voor gezondheid en welzijn. Met het refereren aan deze waardevolle traditie 

zijn we deze studie begonnen, en willen we die ook eindigen. 

ll. 9 Samenvatting 

In hoeverre kunnen patiënten bijdragen aan wenselijke veranderingen in de 

gez ondhei dsz org? 

Met name sinds de jaren zestig wensten ook zij meer zeggenschap over vorm en 

inhoud van de hulpverlening. Het patiëntenrecht kreeg gestalte en er ontstonden 

tal van patiëntenorganisaties: categorale, algemene, zelfhulp- en actiegroepen. 

Inhoudelijk en materieel is het vooralsnog zeer moeilijk om voldoende weerwerk 

te kunnen leveren tegenover de gevestigde gezondheidsorganisaties. In hulpver

leningscontacten doet zich nog een apart dilemma voor, namelijk wanneer de 

patiënt iets anders wil dan de arts. Zelfhulp aangeprezen in het kader van 

bezuinigingen moet kritisch bezien worden. Onderlinge, niet-professionele hulp 

op vrijwillige basis kan echter zeer waardevol zijn. 

In het algemeen kan men nog niet spreken van werkelijke gebruikersinvloed op 

de gang van zaken in de gezondheidszorg, ondanks vele activiteiten. Deze 

helpen wel mee het isolement te doorbreken en het zelfrespect te bevorderen. 

De kritische psychiatriebeweging verwoordde vooral in de jaren zeventig de 

groeiende kritiek op de geestelijke gezondheidszorg. Het streven naar het 

terugdringen van opnamen verwierf brede maatschappelijke en parlementaire 
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steun. Ook hulpverle ne rs begonne n op dez e ontwikkeling te a nticiperen, met 

name in de eerste lijn. 

WAO 'ers hebben inmiddels honderden plaa tselijke groepen gevormd, waar ze hun 

e rvaring en bespreken. Ook de la ndelijke WAO - beweging verwerft steeds meer 

maatschappelijke steun. 

Te n slotte worden onders te uningsac tiviteite n van hulpver leners besproken bij 

acties van (ex - )werknemers op het te rrein van de re la ti e tussen a rbeid en 

gezondheid en dat van de soc iale zekerh eid. Daarin klinkt de echo door van 

(soc iaal-)geneesk undig engagement uit de vorige eeuw bij het bestrijden van 

s itua ti es die de gezondhe id bedreigen. 
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12 Conclusies en aanbevelingen 

12. l Inleiding: eerdere conclusies 

Bij het bestuderen van de curatieve gezondheidszorg in relatie tot ziektever

zuim en arbeidsongeschiktheid stuit men niet alleen op specifieke knelpunten, 

zoals het gebrek aan kennis in die sector over deze problematiek en de 

onvoldoende samenwerking met sociaal-geneeskundigen. Meer nog krijgt men te 

maken met een aantal van de grote problemen waarvoor de curatieve 

gezondheidszorg zich ook in het algemeen gesteld ziet en waarop het afdoende 

antwoord voorlopig nog niet gevonden lijkt te zijn, zoals het zware accent op 

de tweede lij n, het sterk gestegen aantal verwijzingen en verrichtingen, een 

onvoldoende integrale benader ing en het gebrek aan samenwerking op vele 

niveaus, evenals hiermee samenhangende problemen als somatische fixatie, 

medicalisering en iatrogene invalidering. 

Derhalve kan deze studie ook van nut zijn voor anderen dan de direct 

betrokkenen. 

Alvorens naar aanle iding van de laatste drie hoofdstukken conclusies te trekken, 

herhalen we eerst nog kort die uit de daaraan voorafgaande hoofdstukken. 

Hoewel de curatieve gezondheidszorg wezenlijk bijdraagt tot verzuimbekorting 

en arbeidsgeschiktheidsbevordering, worden in die sector ook steeds meer 

verzuimverlengende factoren gesignaleerd. Soms kunnen die leiden tot het 

ontstaan of voortduren van arbeidsongeschiktheid. Tot nu toe is het niet gelukt 

daar op grotere schaal toepasbare oplossingen voor te vinden. Niettemin is dat 

dringend gewenst, uit medisch, maar eveneens uit psychologisch, maatschappe

lijk en financieel oogpunt. 

De noodzaak iatrogene invalidering terug te dringen wettigt temeer de 

vraagstelling van deze studi e: Hoe kan de curatieve sector, meer dan nu het 

geval is, een beroep op Ziektewet en WAO helpen voorkomen of bekorten? 

Uit de inventarisatie van knelpunten en de uitwerking van het stroomdiagram 

valt een groot aantal wense lijke en mogelijke bijdragen af te leiden, de e ls 

gericht op algemene veranderingen in de gezondheidszorg, deels op specifieke 

verbeteringen van de curat ieve betrokkenheid bij ziekteverzuim en arbeids

ongeschiktheid. Niet alleen de laatste, maar ook de eerste categorie bijdragen 

blijkt vooralsnog moeilijk te realiseren. Deels ligt dat aan belemmeringen 

binnen de sector zelf, deels aan het overheidsbeleid, dat steeds meer van 
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bovenaf opgelegd wordt met t e rz ijdesch ui ven van het streven naar consensus. 

Op grond van deze laa ts t e conclus ie uit de eerste acht hoofdstukken volgt een 

verkenning binnen de gezondhe idszorg , op zoek naar e lementen voor een andere 

aanpak, welke we ll ic ht ook de betrokkenheid bij ziekteverzuim- en arbeidsonge

schi ktheidsproblematiek ten goede komt. 

12. 2 Algemene conclusies: de cura tieve gezondheidszorg". 

Uit de verkenning in de Hoofdstukken 9 to t en met 11 valt in de eerste plaats op 

te maken, dat e r bi nnen de gezondheidszorg sprak e is van veel ideeën, 

activ ite ite n en ontwikkelingen, soms onde rsteund door maatschappelijke bewe

gingen, en meestal gericht op democratisering en op kwaliteitsverbetering van 

de hulpverlening. 

Op organisa torisch niveau betekent dat laatste onder meer een str even naar 

be tere samenwerking, op vele gebieden, en naar een effi ciënte , toegankelijke en 

controleerbare hulpverlening; ook behoeven de arbeidsomstandigheden van de 

hulpverleners zél f verbetering. 

Op inhoudelijk niveau is sprake van een streven naar een meer integrale en 

preventieve benadering, di e medicalisering en somati sche fi xat ie t egengaa t, 

maatschappelijke omstandigheden meeweegt, mensen zo lang moge lijk in de 

ee rste lijn, in hun e igen omgeving tracht t e behandelen en te begeleiden, en 

li ever consu lteert dan verwijsL 

Aansluitend kan geconcludeerd worden dat aan deze ontwikkelingen bijgedragen 

is door zowel hulpverleners als hulpvragers, en zowel door traditionele 

(belang en- ) organisaties a ls door tal van minder officiële groeperingen. 

Als wellicht be lang rijkste conclusie valt e ruit op te maken dat hi erdoor het 

klimaat verbeterd en het draagvlak vergroot lijkt voor verandering en in de 

gezondheidszorg, die in het verlengde li ggen van de zojuist summier geschetste 

scala aan ideeën en activiteiten, mede gezien het grote aanta l meer of minder 

uitgewerkte voorstelle n, zowel in de inhoudelijke als de voorwaardelijke en 

organisatorische sfeer. 

Niet oninte ressa nt t en slotte is de verwachting dat uitvoering van dergelijke 

voorstellen ene rzi jds geld kost maar ande rzi jds we leens aanz ienlijk e besparing en 

zou kunnen opleveren, zowe l t en aanz ie n van de gez ondhe idszo rg als van de 

soc ia le zekerheid. 
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co 
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Tabel 19 

A. Wenselijke bijdragen uit de gehele curatieve sector 

x op individueel hulpverleningsniveau 

- integrale benadering van de patiënt 

- aandacht voor de vraag: Is er sprake van arbeidsverzuim? 

- zorgvuldigheid bij uitspraken over het wel of niet arbeidsgesch ikt zijn 

- informatieoverdracht aan en overleg met de patiënt 

- streven naar snelle revalidatie 

- verbetering van de samenwerk ing en informatieuitwisseling met verzeke-

rings- en bedrijfsartsen 

x op algemeen niveau 

- kennisverbetering, via opleiding, na- en bijscholing over de relatie tussen 

werk, gezondheid en sociale zekerheid 

- aandach t voor preventie 

- ontwikkeling van samenhang ende maatregelen om het accent van de 

gezondheidszorg te verleggen van tweede naar eerste lijn 

- verdere ontwikkeling van protocollaire geneeskunde 1) 

- uitbreiding van medezeggenschap van patiënten bij vorm en inhoud van de 

gezondheidszorg 2) 

- gebruikmaken van ervaringsdeskundigheid van arbeidsongeschikten 2) 

- onderzoek naar beoordeling van arbeidsongeschikthe id 

- onderzoek naar de rol van de curatieve sector bij ontstaan en voortduren 

van arbeidsongesch ikth eid 

- tegengaan van de nadelen van de scheid ing tussen behandeling en controle, 

zoa ls s tatusverschillen, belangentegenstell ingen en competentiekwesties 

- verbetering van arbeidsomstand igheden binnen de gezondheidszorg 

l) ontleend aan 10. 3 
2) ontleend aan 11.5 

Ideeën Ontwikkel ingen Veranderingen 

++ + +/ -

+ 0 0 

+ / / 
++ + + 

+ / / 

+ 0 0 

+ + / 
+ +/- +/--

+ 0 0 

++ + / 

++ + + 

+ 0 0 

/ 0 0 

+ + 0 

+ 0 0 

++ +/ - +/ -
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Vervolg tabel 19 

B. We nse lijke bijdragen uit de eerste lijn 

- bui ten he t medi sch kanaal houde n va n ni e t-med ische problematiek 

- beha ndeling en begele iding zoveel mogelijk in de eerste lijn 

- structur ele samenwerking binnen de eers te lijn, bij voork eur onder één dak 

- zo mog elijk consulteren van in plaats van verwijzen naar de tweede lijn 

x bij verwijz ing : 

- opstell en van adequate verwijsbrief 

- open overleg met de pa tiënt 

- contact houde n met de tweede lijn 

- aandrang op snell e terugver wijz ing 

- prakti jkv er klein ing voor hu isa rtsen l) 

1) ontl eend aa n 9.4. 

C . Wense lijke bijdragen ui t de tweede lijn 

- geen max imale maar op timale diagnos tiek 

- contac t houden met de ee rste lijn 

- snell e ter ug verwijzing naar de eers te lijn 

- zo nodig spec ia li s ti sch co nsu l t bi j patiënt thui s l) 

- verder bekorten van de opnameduur 

- terugdringen van wachtti jden in het a lgemeen 

- spec ifi eke maatrege len bij hardnekkige wachtti jde n en -lijs t en, zoals bij 

orthopedi e en urologi e 

- waar mogelijk poliklini sch in plaats va n kli nisch handelen 

- uitbr e iding van diagnost ische faci lite ite n e n consultatiemogelijkheden ten 

behoeve van de eers te 1 i jn 

- uitbreiding van re val ida t i evoorz ieningen 

1) on tl eend aan 10.4. 
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Vervolg tabel 19 

D. We nselijk e bijdragen uit de gees telijke gezondheidszorg 

- terugdringe n van wac httijden voor ambu lante hulp 

- uitbreiding van AGGZ-voorzi en ingen -

- verbetering van de re la ti e me t de eers te lijn l ) 

- ontwikkeling van psychothe rapi e t e n behoeve van alle lagen van de 

bevolking 

- terugdri ng e n van het aantal opnamen 

- uitbreiding van voorz ie ningen voor kortdurende opvang 

- bekorten van de opname duur 

- tijdens opname r evalidatie, voora l geri ch t op behoud van vroegere baan 

- verbeter ing van de nazorg 

1) ontl eend aan 11.6. 

Indi catieve waardering Ta bel 19 

++ Er z ijn veel positieve ideeën, ontwikkeling en en veranderingen 

+ Er zi jn eni ge positieve ideeën, ontwikkelinge n en verander inge n 

0 Er z ijn geen ideeën, ontwikkelingen en veranderingen 

Er z ijn e nig e negatieve ontwikkelingen of verander ingen 

Er z ijn aa nz ienlijke nega ti e ve ontwikkelingen of verander ing en 

+/- Tege lijker tijd optredend e tegengestelde trends 

/ Nauwe lijks t e beoorde le n op bas is van het bestudeerde. 

Ideeën Ontwikkelingen Veranderingen 

+ / / --
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12.3 ". in relatie tot ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: specifieke 

conclusies en aanbevelingen 

Bij de in de drie voorgaande Hoofdstukken kort aangeduide ontwikkelingen staat 

niet een expliciet streven naar het terugdringen van z iekteverzuim en 

a rbeidsongeschiktheid voorop, met a ls uitz ondering de WAO-beweging. De 

meeste ideeën en voorstellen die e r een rol bij spelen vall en echter samen met 

of zijn van invloed op de in 8.1. opgesomde wense lijke bijdragen vanuit de 

curatieve sector. 

Deze verba nden zijn het meest beknopt en overzichtelijk weer te geven in een 

matrix. Daarin kan ten aanzien van elk van de wenselijke bijdragen worden 

aangegeven of er op basis van het in dez e studie bestudeerde gesproken kan 

worden van: 

- in brede re kring bekende ideeën; 

ontwikkelingen ter reali se ring ervan, al dan niet ondersteund door 

bewegingen; 

- feitelijke veranderingen. 

Ondanks de arbitraire grenzen en vloeiende overgangen e rtussen z ijn deze stadia 

bruikbaar om een indruk t e geven van de realiseerbaarheid van de genoemde 

bijdragen. 

In de volgende matrix (Z ie Tabel 19) zijn de eerder genoemde wenselijke en 

mogelijke cura ti eve bijdragen hi e r en daar aangevuld op grond van de 

Hoofdstukken 9 tot en met ll. Zoals beschreven in 8.1. dienen ze conform de 

vraagstelling opgevat te worden als: 'me er nadruk dan tot nu toe moet kome n te 

liggen op •.. ' De gehantee rd e indicatieve waardering s taa t op de laatst e bladzijde 

van Tabel 19. 

Op grond van hetgeen in Tabe l 19 is weergegeven lijkt de conclusie all eszins 

gerechtvaa rdigd, dat de vraagstelling van deze studie positief te beantwoorden 

is, en wel in dri eërlei opz icht: He t moet niet alleen wense lijk en mogelijk, maar 

ook realiseerbaar geacht worden dat de curatieve gezondheidszorg meer dan tot 

nu toe bijdraagt aan het doe n afnemen van het omvangrijke beroep op Ziektewe t 

en WAO/AAW. 

De lijst van wenselijke bijdragen is derhalve tevens te besc houwen als een lijst 

van aanbevelingen. Daarbij z ijn voor betrokkenen bij de bele idsvoorbe re iding op 

dit t erre in voora l di e punte n van belang, waar sprake is van (veel) posit ieve 

ontwikkelingen, zeker wanneer die reeds fe itelijke verande ringen heb ben 

opgeleverd, zoals me t name in de eerste lijn en op het t erre in van de amb ulan te 

geestelijke gezondhe idszorg. 
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Dat wil overigens niet zeggen dat er minder aandacht besteed moet worden aan 

punten waar (nog) van weinig ontwikkeling sprake is maar die niettemin van 

groot belang zijn. Met name geldt dat voor de gebrekkige samenwerking tussen 

de betrokken artsen, en vooral ook voor het gebrek aan kennis binnen de 

curatieve sector over de relatie tussen werk, gezondheid, ziekte en sociale 

zekerheid. Gezien de weinig bemoedigende resultaten tot nu toe vereist dat wel 

een specifieke creatieve aanpak. 

Ten slotte vormt Tabel 19 een beknopte samenvatting van de gehele studie, met 

als de meeste beknopte conclusie: Wanneer de cura tieve gezondheidszorg haar 

werk goed - dat wil zeggen integraal - doet, en daartoe ook in staat gesteld 

wordt door de overheid en de ziektekostenverzekeraars, leidt dat mede tot een 

verbetering van de betrokkenheid bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

12. 4 Beleidsaanbevelingen 

De overheid streeft naar vermindering van het ziekteverzuim en arbeidsonge

schiktheid, en verlangt in dat kader ook een bijdrage van de curatieve gezond

heidszorg, zoals blijkt uit de adviesaanvraag inzake sociaal-medische begelei

ding uit 19 83 1. Daarin worden de problemen in hoofdzaak herleid tot de 

gebrekkige samenwerking tussen huisarts, bedrijfsarts en verz ekeringsgenees

kundige. Zoals ook uit Tabel 19 blijkt, vormt dat echter slechts één, zij het 

belangrijk knelpunt, dat bovendien vooralsnog moeilijker oplosbaar lijkt dan tal 

van andere. 

Voor veel van die andere punten geldt - paradoxaal genoeg - dat hetzelfde 

overheidsbeleid van de afgelopen jaren curat ieve bijdragen juist bemoeilijkt: 

Van veel kanten wordt ervoor gewaarschuwd dat de beddenreductie zal leiden 

tot langere wachtlijsten en wachttijden; een werkelijke versterking van de 

eerste lijn blijft uit, terwijl ook daar de afgelopen jaren de bezuinigingen niet 

ongemerkt voorbij zijn gegaan. Hoewel blijkt dat gezondheidscentra veruit het 

minst verwijzen of patiënten la t en opnemen in het ziekenhuis, wordt het 

functioneren ervan materieel steeds moeilijker gemaakt. Het toegestane aantal 

verpleegkundigen blijft onvoldoende, en van een verschuiving van tweede naar 

eerste lijn of zelfs van klinisch naar poliklinisch werken lijkt niet of nauwelijks 

sprake: Het aantal verwijzingen en verrichtingen blijft stijgen. 

Meer nog we lli cht dan de inhoud van het beleid heeft de manier waarop het 

ontw ikkeld wordt - st eeds meer van bovenaf opgelegd - in die sector veel 

negatieve reacties opgewekt. 
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Bovendien maakt deze situatie het nog moeilijker om binnen de curatieve 

gezondheidszorg aandacht te verkrijgen voor de hi er bestudeerde problematiek. 

Voor de hand ligt om van de overheid te verlangen deze tegenstrijdigheid op te 

heffen en een ander, creatiever beleid te ontplooien, dat zich oriënteert op wat 

er leeft in de curatieve sector zelf, op de vele ideeën, bewegingen en 

ontwikkelingen aldaar, gericht op een betere hulpverlening. Voor voorstellen en 

maatregelen die daarop voortbouwen valt veel meer ondersteuning te verwach

ten, zeker als ze opgesteld worden in samenspraak met hen die voor de 

uitvoering ervan borg dienen te staan - hulpverleners, bestuurders en fin anciers 

- of er als gebruiker bij betrokken zijn. Een dergelijk beleid zal meer motiveren 

en het vertrouwen kunnen helpen herstellen tussen de overheid en het veld. Op 

de te verwachten financieel gunstige (neven)effec ten is al gewezen, allereerst 

voor de gezondheidszorg zelf: De eerder in dit hoofdstuk gedane aanbevelingen 

kosten weliswaar geld, maar te verwachten valt dat ze ook niet onaanzienlijke 

besparingen zullen opleveren, bij voorbeeld ten gevolge van minder (diagnosti

sche) verrichtingen, minder opnamen in psychiatrische inrichtingen, of doordat 

er bij een hechtere samenwerking in de eerste lijn minder verwezen hoeft te 

worden, en niet-medische problemen beter uit het medische kanaal gehouden 

kunnen worden. 

Veel van dergelijke maatregelen zullen naar verwachting tegelijkertijd het 

verzuim bekorten en iatrogene invalidering helpen voorkomen. Dat is allereerst 

in het belang van de betrokken werknemers, en biedt bovendien aanzienlijke 

besparingsmogelijkheden ten aanzien van de uitkeringen. 

Uit deze aanbevelingen valt een drietal voorwaarden af te leiden waaraan 

voorstellen of maatregelen van overheidswege zouden moeten voldoen om zo 

veel mogelijk kans van slagen te hebben. Deze houden in: 

- het op peil houden van de kwaliteit van de gezondheidszorg; 

- het aansluiten bij ideeën, bewegingen en ontwikkelingen in de behandelende 

sector, zowel van degenen die er werken als die er gebruik van maken; 

- het uitwerken van maatregelen in samenspraak met alle betrokkenen, waarbij 

gestreefd wordt naar consensus. 

Hier staat tegenover dat van diegenen die betrokken zij n bij de curatieve 

gezondheidszorg verlangd mag worden dat ze zic h veel meer in de hier 

behandelde materie verdiepen, de discussie in eigen kring bevorderen, en nadere 

voorstellen ontwikkelen die meer rekening houden met ziekte verzuim- en 

arbeidsongeschiktheidsaspecten. 

Ook in algemenere zin dienen zij die er werken - evenals de besturen van 
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beroepsorganisaties - het meer dan tot nu toe tot hun verantwoordelijkheid te 

rekenen om belemmeringen en knelpunten in het functioneren van de gezond

heidszorg te helpen opheffen en voorstellen te formuleren ter oplossing van de 

grote problemen aldaar, die ook in deze studie zo'n belangrijke rol spelen. Wat 

dit betreft vallen er positieve tendenzen te constateren, zoals we zagen op het 

gebied van het huisartsen-takenpakket, en op dat van de praktijkverkleining 

voor huisartsen én specialisten. 

Met name bij één van de belangrijkste vraagstukken echter - Hoe valt een 

werkelijke verschuiving van activiteiten van de tweede naar de eerste lijn te 

realiseren - ontbreekt het aan een uitgewerkt samenhangend pakket maatrege

len, de eerste én tweede lijn betreffend. Zou dit wel voorhanden zijn - en niet 

alleen door artsen en andere hulpverleners geformuleerd, maar ook met 

medewerking van patiëntenzijde en van de financiers - én zou dit zo opgesteld 

zijn dat er een redelijke mate van consensus over bestaat, dan zou het verzet 

tegen een overheidsbeleid-van-bovenaf aanzienlijk aan kracht en geloofwaardig

heid winnen. 

12. 5 Experimenteerfonds 

Bij gebrek aan hard bewijsmateriaal is in het voorafgaande in het algemeen 

gesproken over ideeën en voorstellen die bij realisering waarschijnlijk een 

gunstig effect zullen hebben op het beperken van de omvang van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het verdient dan ook aanbeveling om te 

onderzoeken of de te verwachten effecten werkelijk aantoonbaar zijn. Eveneens 

lijkt er veel voor te zeggen om, meer dan tot nu toe, eerst op beperkte schaal 

met bepaalde maatregelen te experimenteren, alvorens ze algemeen van kracht 

te laten worden. 

In dit kader valt de stichting te overwegen van een experimenteerfonds, 

financieel gesteund door instanties die belang hebben bij een afname van 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid ten gevolge van betere betrokkenheid 

van de curatieve gezondheidszorg: de bedrijfsverenigingen, het Arbeidsonge

schiktheidsfonds, de SVr, de ziektekostenverzekeraars en de overheid. 

Zonder uitputtend te willen zijn of onderlinge prioriteiten te willen aangeven 

kunnen we op basis van de matrix aan het volgende denken: Er zouden, 

eventueel in proefregio's, effecten op bij voorbeeld de verzuimduur onderzocht 

kunnen worden van: 

- prikkels die tot beter en minder verwijzen leiden (bij voorbeeld in het kader 

van een gedifferentieerd huisartsenhonorarium); 

- structureel overleg van bij langerdurend verzuim betrokken artsen, eventueel 
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aan de hand van gezamenlijk op te stellen protocollen; 

- hechter samenwerken binnen de eerste lijn, zoals in gezondheidscentra; 

- huisartsen-praktijkverkleining, in combinatie met vormen van intercollegiale 

toetsing; 

- methodischer werken, gericht op uit het medisch kanaal houden van in wezen 

niet-medische problematiek; 

- meer gedifferentieerde verwijsmogelijkheden (consult en behandelkaarten); 

- tussenvoorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg. 

Voor deze punten zou bovendien een kosten/batenanalyse op zijn plaats zijn. 

Voorts zijn er in deze studie problemen aan de orde gekomen die een aanzien

lijke invloed lijken uit te oefenen maar die eerst nog nader bestudeerd dienen te 

worden alvorens ze aan onderzoek als hierboven bedoeld kunnen worden 

onderworpen. Hierbij valt te denken aan: 

- het proces van iatrogene invalidering; 

- het fenomeen ziek doorwerken; 

- ervaringen van arbeidsongeschikten met de curatieve gezondheidszorg; 

- de vraag hoe tot een structurele oplossing te komen voor lange wachttijden in 

de tweede lijn; 

- het expliciteren en signaleren van risicofactoren bij werknemers, om daarop 

te kunnen anticiperen; 

de gebrekkige betrokkenheid binnen de gezondheidszorg bij revalidatie en 

reïntegratie. 

12.6 Slotbeschouwing bijdrage aan maatschappelijk debat 

Het is verleidelijk te speculeren, dat medicali
sering ( ... ) de pressie vermindert om tot een 
oplossing te komen van de onderliggende proble
men van individueel of maatschappelijk niveau. 

J. Burema 2 

Juist bij ziekteverzuim en arbeidsongeschikt
heid vinden maatschappelijke problemen 
slechte werk- en leefomstandigheden - op grote 
schaal hun weerslag in lichamelijke en geestelij
ke klachten, die dan vervolgens ter beoordeling 
aan artsen worden voorgelegd Door deze pro
blematiek weer in maatschappelijk perspectief 
te zetten, ( .•• ) kunnen artsen een bijdrage 
leveren aan een hoogst noodzakelijke de-medi
calisering! 

G.van der Wal e.a. 3 
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In het voorafgaande werd behalve nadere s tudie, onderzoek en experimenten 

vooral ook het stimuleren van de discussi e bepleit over de in deze studie 

aangeroerde problematiek, allereerst binnen de curatieve secto r. Daarbij dient 

zeker ook de sociaal-geneeskundige sector betrokken te worden, omdat daar, 

voor zover het de med ische kring betreft, nog de meeste ideeënvorming over 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid plaatsgevonden heeft. 

Minstens zo nodig zou he t echter zijn dat beide sectoren z ich gezamenlijk veel 

mee r mengen in de maatschappelijke discussie over ziekteverzuim en arbeidson

geschiktheid. Dat debat wordt nu voornamelijk gevoerd door sociologen en 

economen, onderzoekers en beleidsmakers, politici en journalisten, en is t e vaak 

macro-economisch getint, waarbij het individuele, mense lijke aspect al gauw op 

de achtergrond raak t. (Z ie ook Luyck x, 19 82) 4 

Een bijdrage uit de gezondheidszorg zou zich overigens ni et dienen te beperken 

tot verbeteringen van de medische bemoeienis met z iekteverzuim en arbeidson

geschiktheid, maar ook mo e t e n gaan over andere dan in die sec tor gelegen 

oorzaken en achtergronden, met name op het gebied van de lee f- en 

werkomstandigheden. In dat kader z ou ook aangedrongen kunnen worden op 

uitbreiding van de bedrijfsgezondheidszorg tot de hele werkende bevolking, op 

drast ische vermeerdering van he t aantal aangepaste arbeidsplaatsen en op 

versnelling in plaa t s van vertraging van de invoering van de ARBO-wet en de 

WAGW. 

De gezondheidszorg heeft op dit terrein een traditie in ere te herstellen. In het 

maatschappelijk en politiek debat in de tweede helft van de vorige eeuw lieten 

artsen zich niet onbetuigd, niet van curatieve - bij voorbeeld Aletta Jacobs - e n 

niet van sociaal-geneeskundige zijde - Coronel, Heye , Allebé, Sarphati, en in het 

buitenland bijvoorbee ld Guérin en Virchow. 
5 

Hun bijdragen gingen vaak over 

maatregelen op maatschappelijk niveau, ter voorkoming van epidem ieën en 

deficiëntie-ziekten, of van aandoeningen ten gevolge van arbeidsomstandighe

den. Met kracht van argumenten bepleitten z ij destijds verbetering van de 

woon-, werk- en leefsituatie , en van de hygi ëni sc he en voedingstoestand van 

vooral de omvangrijke armere lagen van de bevolking. 

Deze traditie lijkt vrijwel geheel verloren te z ijn gegaan. Nu bij voorbeeld het 

aantal tijdelijke en blijvende a rbeidsongeschikten een zeer verontrustende 

omvang aangenomen heeft - juis t vaak bij mensen rnet een laag inkomen - vallen 

er vanuit medische hoek naar verhouding opmerkelijk weinig reacties te 

belui s t e ren, zeker wat be tr eft de curatieve gezondheidszorg. Het cureren lijkt 

daar zoveel aandacht op te eisen, dat het integrale aspect in de knel komt. Wie 
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een beroep moet doen op de Ziektewet of de WAO/ AAW heeft recht op een 

goede behandeling, met inachtneming van werk-, woon- en leefsituatie. Bli jft 

dat laatste achterwege, dan verengt het cureren z ich tot 'Kurieren am 

Symptom', met a ll e onwenselijke gevolgen van dien : reductie van de klacht tot 

een individueel probleem, eventuele somatische fixatie van de patiënt, en 

medicalisering van een maatschappelijk vraagstuk. Daardoor kan de gezond

heidszorg in een positie komen waar Burema 6 in voorgaand motto voor 

waarschuwt, en de functie krijgen die anderen we l aanduiden als opru imdienst 

van maatschappelijk ongemak (Van Aalderen, 19 83) 7 dan wel als troostprijs 

voor het ontbreken van werkelijk fundamentele maatregelen om onze samenle 

ving meer leefbaar te maken (Va n Es, 1984) 8. Of, zoals Mahler, voorzitter van 

de WHO, het in 19 83 9 uitdrukte: De geïndustrialiseerde landen hebben 

maatschappelijke problemen steeds beantwoord met het uitbreiden van de door 

het ziekenhuis en steeds verfijndere apparatuur gedomineerde gezondheidszorg. 

Deze tracht tegen steeds hogere kosten te redden wat e r te redden valt, waarbij 

de vraag waarom mensen ziek worden nauwelijks meer aan de orde komt. 

Juist om dergelijke gevaren te ontlopen formuleerde Querido zijn concept van 

integrale geneeskunde: het plaatsen van de klachten of aandoening van de 

patiënt, diens eventuele psychische problematiek en maatschappelijke omstan

digheden in hun onderling verband. In individuele patiëntencontacten wordt op 

tal van plaatsen in de gezondheidszorg getracht aan deze zeker niet eenvoudige 

opgave te voldoen, waarmee medicalisering op individueel niveau kan worden 

teruggedrongen. 

De beste collectieve preventie van medicalisering is echter het waar mogelijk 

opheffen van situaties die de gezondheid en het we lzijn bedreigen. Klachten die 

daarmee samenhangen, komen in de talloze patiëntencontacten telkens in een 

unieke geïndividualiseerde vorm aan de orde. Als het zou luk ken door middel van 

epidemiologisch onderzoek dergelij ke gegevens op collectief niveau te brengen, 

zou dat een onverv angbare bijdrage uit de gezondheidszo rg zijn aan het 

opsporen en nauwkeuriger omschrijven van z iekmakende omstandigheden. (Zie 

ook Hogerzeil, 19 83) 10 

Maar de gezondheidszorg hoeft niet te zwijgen tot de resultaten van een 

dergelijk onderzoek bekend zi jn. De artsenorganisaties zouden zich veel meer 

kunnen uitspreken - al was het maar in waarschuwende zin - bij een vermoeden 

van een verband tussen maatschappelijke situat ies en de volksgezondheid, of dat 

nu milieuverontreiniging, arbeidsomstandigheden, woningnood of het verlagen 

van het z iekenge ld betreft. 
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Bovendien zouden hulpverleners zich ook meer dan tot nu toe individueel of 

groepsgewijs kunnen uitspreken over maatschappelijke problematiek waarmee 

zij dagelijks geconfronteerd worden, in de spreekkamer, op huisbezoek, of op de 

werkvloer. Niet om te medicaliseren maar juist om te ontmedicaliseren, door 

aan te geven dat echte oplossingen voor dergelijke problemen niet op medisch, 

maar op maatschappelijk niveau gezocht moeten worden. Aan het eind van het 

vorige hoofdstuk waren daarvan enkele voorbeelden te lezen. 

Zo zou de gezondheidszorg de verloren gegane plaats in het maatschappelijk 

debat kunnen terugwinnen. Het onderwerp van deze studie leent zich daar goed 

voor. Enerzijds dwingt het de curatieve sector de hand in eigen boezem te 

steken, het iatrogene aandeel bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid nader 

te bestuderen en richtingen voor oplossingen aan te geven, anderzijds heeft de 

gezondheidszorg de maatschappij een spiegel voor te houden wat betreft het 

doen ontstaan of voortbestaan van situaties die arbeidsongeschiktheid veroorza

ken, bevorderen of bestendigen. 

Tot slot: In een dergelijk debat zijn politieke vragen niet te vermijden. Ook dat 

kan hulpverleners - vooral artsen - van deelname weerhouden, uit angst voor 

sommige patiënten een drempel te creëren. Aan de orde is hier echter niet het 

zich voor een (partij-)politiek karretje te laten spannen, maar het vanuit een 

eigen deskundigheid uitspraken doen over mogelijk gezondheidsbedreigende 

aspecten van een maatschappelijk, en derhalve politiek vraagstuk. 

Op dat laatste wordt zelfs van diverse kanten aangedrongen. Dokter en 

Milikowski (1973) 11 noemen het deelnemen aan dergelijke politieke activiteiten 

legitiem, acceptabel en zelfs onmisbaar, met name voor de arts. Lapré (1983) 

bepleitte in zijn inaugurale rede inbreng vanuit de gezondheidszorg in de 

politieke discussies over bezuinigingsmaatregelen die de sociaal-economische 

minima treffen.12 Hoefnagels (19 84) 13 betreurt het opvallende gemis aan 

noodzakelijke medische inbreng bij de beleidsontwikkeling van de gezondheids

zorg zelf, deels doordat er onvoldoende naar gevraagd wordt door de overheid, 

deels door gebrek aan visie in eigen kring. 

Constaterend dat de politiek zich steeds meer met de gezondheidszorg bemoeit, 

bepleitte schrijver dezes ten slotte in een eerdere publicatie (1982) 14 eveneens 

meer inbreng vanuit de gezondheidszorg, teneinde vooral in tijden van 

economische crisis een noodzakelijk humaan tegenwicht te bieden aan een 

louter economische benadering van maatschappelijke problemen. 

Diegene die toch vreest hiermee een hellend vlak te betreden, willen we een 

uitspraak van de vermaarde patholoog-anatoom en sociaal-geneeskundige 
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Virchow niet onthouden: Poli tik ist Medizin im groszen ! 
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13 Samenvatting 

Deze studie beoogt de betrokkenheid van de curatieve gezondheidszorg bij de 

problematiek van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te helpe n verhogen. 

Het omvangrijke beroep op Ziektewet en WAO/ AAW vormt nog steeds een groot 

maatschappelijk vraagstuk met tal van verontruste nde medische, psychosociale 

en financiële aspecten, zowel op individueel als op collectief niveau. De 

behandelende sector is hier in hog e mate bij betrokken: Onder de patiënten zi jn 

vele (tijde lijk ) arbe idsongeschikte n, zonder dat de hulpverleners dat overigens 

a ltijd beseffen. Hun streven is mede erop gericht een ieder weer in staat t e 

stell en het vroegere werk zo snel en zo goed mogelijk op te vatten. 

In de c ura ti eve sector zijn echter de laatste ja ren ook steeds meer factoren 

gesignaleerd die een tegenovergesteld e ff ect hebben, zoals de toename van 

verwi jzi ng e n en verrichtingen, lange wachttijde n en gebrekkige samenwerking 

met sociaal-ge neesk undig e n. Ee n uitgebreide, syst e mat ische inventarisatie van 

die factoren ontbreekt vooralsnog, evena ls een model van de gezondheidszorg in 

relatie tot ziekteverz uim en arbe idso ng esch ikthe id. Belangrijker nog is dat het 

tot nu toe ni et gel ukt is op grotere schaal op loss inge n te vinden. 

In een poging deze impasse te helpen doorbreken, ki ezen we de volgende 

benadering: Na een uit eenzetting van basisgegevens en begrippen vindt eers t 

een inventarisatie plaats van onderzoekresultaten en opvattingen over de relatie 

van de c urati e ve gezondhe idszorg met z iek t eve rz uim e n arbeidsongesch ikthe id. 

Op grond van de vele problemen die hi erui t naar voren komen wordt a ls 

vraagste lling geformuleerd: Kan deze sector meer dan tot nu toe bijdragen aan 

het verminderen van het beroep op Ziektewet en WAO/ AAW? 

Vervolgens wordt in een s troo md iagram genoemde rela ti e weergegeven. 

Uitwe rking van be langrijke onderdelen - de z iekmelding e n he t contact met de 

hui sa rts; ve rwijzing en binnen de ee rs t e lijn, naar de tweede lijn e n de 

geestelijke gezondheidszo rg; revalida ti e e n reïntegra ti e - geeft beter aan waar 

c uratieve bijdragen mog e lijk z ijn. De we nse lijkhe id ervan wordt nog eens 

onderstreept na bestuder ing van het verschij nse l iatrogene invalidering. 

Er vallen dan tal van wenselijke e n mog elijke bijdragen t e formuleren, va n 

specifieke en algemenere aard. Verwezenlij king ervan blijkt vooralsnog moei lijk. 

Nadere bestuder ing leer t echter dat er binne n de gezondheidszorg veel ideeën, 

bewe ginge n optreden, ontwikkelingen z ijn of a nderszins activiteiten ontplooid 

worden, gericht op verbetering van de hulpverlening. Veronders t e ld wordt dat 
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voorstellen die daarbij aansluiten meer kans van slagen maken, en bovendien 

vaak gunstig zullen werken op het terugdringen van het ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid. In die zin is de vraagstelling positief te beantwoorden. 

Bepleit wordt dan ook een beleid dat zich hierop oriënteert, nadere studie en 

experimenten bevordert, en voorstellen ontwikkelt in creatieve wisselwerking 

met hen die ze moeten uitvoeren. Deze studie wil daartoe bijdragen, en vooral 

ook het debat over de hier aangesneden problematiek stimuleren binnen en 

buiten de behandelende sector. 

Gezien de gebrekkige kennis op dit gebied in de curatieve gezondheidszorg 

bevat Hoofdstuk 1 een exposé van relevante achtergrondinformatie, begrippen 

en vraagstukken. De geschiedenis van de arbeidsongeschiktheidswetten houdt 

verband met de strijd van de arbeidersbeweging vanaf de vorige eeuw voor 

verbetering van werk-, woon- en leefomstandigheden. Die werd mede onder

steund door artsen, uit solidariteit en om het gunstige effect voor de 

volksgezondheid. De sociale geneeskunde dankt er zelfs haar ontstaan aan. 

Begrippen als verzuimpercentage, -duur en -frequentie, diagnosecategorieën, 

verschillen daarin tussen categorieën werknemers, bedrijfstakken en diverse 

landen worden toegelicht, evenals oorzaken en achtergronden van ziektever

zuim: de arbeidsomstandigheden; de persoonlijke levenssfee r; de invloed van de 

gezondheidszorg en de sociale zekerheid, en sociaal-economische factoren. 

Vooral stijgende werkloosheid draagt bij tot een dalend verzuim als gevolg van 

scherpere selectie op gezondheid bij een ruim aanbod op de arbeidsmarkt, van 

angst voor ontslag bij veel verzu im en van een geringere belasting als er 

tijdelijk minder werk is, die ook reïntegratie vergemakkelijkt. 

Het ziekteverzuim binnen de curatieve sector is traditioneel laag; er zijn veel 

zieke doorwerkers. Sinds enkele jaren stijgt het echter, vooral onder invloed van 

slechtere arbeidsomstandigheden, mede door voortdurende bezuinigingen. 

Het aantal AAW/WAO'ers blijft stijgen,; in 1983 bedroeg hun aantal 730.000. 

Kansen op werkhervatting zijn gering, wat grote problemen veroorzaakt, vooral 

ook geestelijk en financieel, naast de al bestaande gezondheidsstoornissen. 

Aandoeningen van het bewegingsapparaat, psychische aandoeningen (snel stij

gend, vooral bij jongeren), vage ziektebee lden, hart- en vaatziekten en 

ongevall en vormen 80% van de WAO-instroom. Welke factoren in welke mate 

arbeidsongeschiktheid veroorzaken, is net als bij ziekteverzuim nog niet precies 

bekend, maar vooral belangrijk zijn de arbeidsomstandigheden: Van de laagst 

gekwalificeerde werknemers komt een beduidend hoger percentage in de WAO, 

dan van de leidinggevenden. 
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Hoofdstuk 2 gaat over definitieproblemen. De Ziektewet en WAO/ AAW spreken 

van ongeschiktheid voor eigen werk, c.q. voor in billijkheid op te dragen werk, 

wegens ziekte of gebrek. Ziekte wordt echter in de wet niet gedefiniëerd, en op 

elke poging daarbuiten dat wel te doen valt af te dingen. Objectieve en 

subjectieve elementen spelen een rol. Toch zijn er ziekteverzuim-indelingen 

ontwikkeld, naar de aard van de aandoening, de duur en de frequentie. Nog veel 

onderzoek is nodig om tot beter gefundeerde beoordelingen van arbeidsonge

schiktheid te komen. De curatieve sector mag deze problematiek niet 

afschuiven naar de verzekeringsgeneeskunde, maar moet ook zelf kennis 

verwerven en toepassen, vanuit een integrale benadering van de patiënt. Dat 

bevordert ook de samenwerking met verzekerings- en bedrijfsartsen, en 

voorkomt conflicten met bedrijfsverenigingen. 

Er zijn enkele hanteerbare ziekteverzuimindelingen ontwikkeld, naar de aard 

van de aandoening, naar de duur en naar de frequentie. 

Tegenover een gering misbruik van de Ziektewet staat een aanzienlijk aantal 

zieke doorwerkers, vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg. Gewaar

schuwd dient te worden voor maatregelen die kunnen leiden tot een toename 

van ziek doorwerken, zoals verlaging van uitkeringen en scherpere controle. 

Onvoldoende bekend is voorts bij welke klachten het werk, zonodig aangepast, 

verantwoord kan worden voortgezet. Nader onderzoek is nodig. 

Uit de definitieprob lemen vindt men meestal wel uitwegen: De verzekeringsge

neeskunde kent belangrijke gerechtelijke uitspraken, de bedrijfsarts streeft naar 

evenwicht tussen be lasting en belastbaarheid, en voor de curatieve sector geldt 

dat er met iemand die aank lopt voor hulp iets aan de hand is. Als er (ook) 

medische problematiek aan de orde is moet er getracht worden directe hulp te 

bieden, te zoeken naar achterliggende oorzaken, zonodig een werkadvies te 

geven en invaliditeit te voorkomen. 

In Hoofdstuk 3 wordt geïnventariseerd welke onderzoekresultaten en opvattin

gen er bekend zijn omtrent de relatie van de curatieve gezondheidszorg met 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze wordt sterk bepaald door de 

scheiding van behandeling en contro le. Om de vertrouwenspositie van de 

behandelend arts te behoeden is de beoordeling van het wettelijk recht op een 

uitkering vanwege z iekte of gebrek opgedragen aan verzekeringsgenees

kundigen. Toch is er wel degelijk van invloed sprake, allereerst in positieve zin: 

De curatieve inspanningen zi jn er op gericht patiënten in staat te stellen hun 

oorspronke lij ke werk zo snel en goed mogelijk weer op te vatten. De meesten 

zijn mede daardoor na enkele weken weer aan de slag. Bij ruim tien procent is 
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echter sprake van langdurig verzuim, waarmee de meeste Ziektewetdagen 

gemoeid zijn. Jui st daarbi j worden in de curatieve sector steeds meer factoren 

gesignaleerd die het ziekteverzuim verlengen en de arbeidsongeschiktheid 

bevorderen. Sommige zijn nade r onderzocht, maa r een uitg ewerkt, samenhan

gend en gesystematisee rd ove rzi cht ontbreekt vooralsnog. Een poging dit manco 

te verhelpen resulteert in een inventari sa ti e van een groot aantal knelpunten, 

verdeeld in vijf categorieën: 

a. organisatie van de gezondheidszorg; 

b. de beoefening van de geneeskunde; 

c. samenwerking; 

d. ge volgen van de scheiding van behandeling en controle; 

e. algemenere knelpunte n. 

Deze punten kunn en, eventuee l in combinatie, r esult e ren in of bijdragen aan een 

onnodig lang verblijf in de curati e ve sector, aan ia trogene invalide ring of an dere 

processen di e kunnen le iden tot WAO-toetreding. Ondanks enk e le positi eve 

onderzoekresultaten blijkt de re latie tussen curatieve gezondheidszorg -e n 

ziekteverzuim en a rb eidsongeschiktheid vol problemen. 

Op bas is van deze inventarisatie worden in Hoofdstuk 4 enige conclusies 

getrokken; daar wordt ook de vraagstelling geformulee rd, e n de verdere aanpak 

gesc he tst. 

Veel van de genoemde negatieve aspecten zi jn al lang e r bekend, zonder dat dat 

tot verbetering leidt, ondanks pogingen daartoe. Ve le factoren lijken van 

invloed, maar die zijn nog onvoldoende bes tudeerd en in onderling verband 

gebracht. Bovendien kenmerken gezondheidszorg en soc iale zekerheid zich door 

een complex verleden, en een heden vol inte rn e en exte rne ontwikkelingen. Me t 

de vraagstelling - Zijn e r vanuit de curat ieve gezondheidszorg, meer dan tot nu 

toe, bijdragen t e le ve ren om het omvangrijke beroep op Zi ek t ewe t en WAO t e 

helpen terugbreng en? - wordt een gebied betreden dat tot strijdte rre in is 

gewo rden: Drastische verlaging van de collectieve uitgaven vormt a l ja renl ang 

een kwestie in de politiek e n tussen werkgevers en werknemers. In dat kader 

mag de cura ti eve secto r alleen bijdragen vragen die gezondheid en we lzijn ni et 

kunnen benade le n, maa r juist bevorderen of behouden. 

In Hoofdstuk 5 wordt de curatieve gezondheidszorg nade r bestudeerd, met name 

om de relati e met z iek teverzuim en arbeidsongeschiktheid t e co nc retise re n. 

Er werken enkele honderdduizenden mense n t en behoe ve van tienta ll en 

miljoenen patiëntencontacten per jaar, in een bonte ve rzameling voorzieningen, 

elk met een eigen, vaak lange en ingewikkelde voorgeschiedenis, met overlap-
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pingen, witte plekken en weinig samenhang. Structurele problemen en vooral de 

kostenontwikkeling leidden vanaf de jaren zeventig tot meer overheidsbemoeie

nis en omvangrijke bezuinigingen. 

In een stroomdiagram wordt vervolgens weergegeven met welke curatieve 

instanties of personen men na ziekmelding te maken kan krijgen. Doel is 

aanknopingspunten op te sporen voor een medisch verantwoord terugdringen van 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 

De belangrijkste daarvan worden in Hoofds tuk 6 uitgewerkt: 

Aan de ziekmelding gaat vaak een pre-verzuimfase vooraf. Daarin kunnen 

arbeidsomstandigheden of andere oorzaken het e venwicht tussen belasting en 

belastbaarheid verstoren. De curatieve sector kan hier preventief optreden door 

signalering en same nwerking met de bedrijfsarts. Fundamentele preventie is te 

bereiken door humanisering van de arbeid, wellicht met behulp van de ARBO

wet. 

Wat er na de ziekmelding gebeurt, hangt af van de opleiding, attitude, ervaring, 

werkomstandigheden en samenwerkingsrelaties van de huisarts, naast de aard en 

ernst van de aandoening en de persoon van de patiënt. Verwijzingen kunnen het 

verzuim aanzienlijk verlengen. Binnen de eerste lijn - bij voorbeeld naar de 

fysiotherapie - kan dat nog meevallen, althans bij een goede samenwerking. 

Verwijzen naar de specialist brengt wachttijd met zich mee voor consulten en 

nader onderzoek Voor bepaalde specialismen of ingrepen bestaan (lange) 

wachtlijsten. De samenwerking tussen eerste en tweede lijn behoeft verbete

ring. De geestelijke gezondheidszorg werkt meestal ambulant; opnamen duren 

vaak lang, met veel kans op recidives, hospitalisering, stigmatisering en WAO

toetreding. Er is veel gebrek aan alternatieven voor opnamen, zoals tussenvoor

zieningen. 

Om een spoedige reïntegratie te bevorderen, zonodig op een aangepaste 

werkplek is meer aandacht voor snelle revalidati e nodig, en voor onderzoek en 

uitbouw van voo rz ieningen op dat terrein en samenwerking met de ande re 

betrokken artsen. Het grote tekort aan aangepaste arbeidsplaatsen belemmert 

vaak de werkhervatti ng. Bij meer bereidheid en fle xibi liteit van bedrijfszijde 

kan het aantal WAO'ers sterk afnemen. Dezen zijn nu te vaak aangewezen op 

sociale werkplaatsen. Ook de wetgeving schiet tekort en verbeteringsvoorstelle n 

ontmoeten veel weerstand. 

Hoofdstuk 7 gaat over iatrogene invalidering en de rol van verwijzingen, die nog 

steeds in aanta l toenemen, vaak zonde r dat de speciali st afwijkingen vi ndt. De 

kwa lit e it en het aantal van de verwijzingen verschillen sterk per huisarts , 
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afhankelijk van beroepsopvatting, werkwijze en samenwerking met a nderen. Op 

andere factoren heeft hij weinig invloed, zoals de leeftijd en de mentaliteit van 

de patiënte n. Juis t zij dringen vaak aan op een verwijzing, hoewel een tocht 

door het medisch kanaal niet zonder risico's blijkt te zijn, vooral wat betreft 

iatrogene invalidering: het arbeidsongeschikt(er) worden of blijven door foutief, 

onnodig of vertraagd medisch handele n. Drie aspecten - medisch-organisato

risch, relationeel en verzekeringsgeneeskundig falen - worden nader bekeken. 

Onder het eerste vallen inefficiëntie, wachttijden en gebrek aan com muni ca tie 

en coördinatie, a lsmede de sterke toename van verrichtingen. 

Relationeel falen - een niet-integrale benadering, te weinig informeren van de 

patiënt of het doen ontstaan van te sterke afhankelijkheid, tot hospitalisa ti e aan 

toe - kan eveneens inva lidere nd werken. Dat geldt ook als verzekeringsgenees

kundigen zich teveel richten op controle, sanct ioneren van uitkeringe n en 

bepalen van arbei dsongeschiktheidspercentages, e n te wei nig op revalidatie, 

re function a lisa ti e en werkbemiddeling. Controle in de beginperiode kan patiën

ten fixer en op wat zij niet kunnen, terwijl voor snel herstel het accent juist 

moet ligge n op wat nog wél mog e lijk is. 

Hoewel nader onderzoek nodig is, va lt te concluderen dat minder en kwalitatie f 

bete r verwijzen wénselijk is, om zo onnodige verlenging van ziekteverzuim en 

iatrogene invalidering t erug te dringen, e n bovendien mógelijk mits met name 

de huisarts ertoe in staa t gesteld wordt. 

Vanaf Hoofdstuk 8 is het zoeken van oplossingen aan de orde. Op basis van het 

tot dan toe bestudeerde wordt een groot aantal wenselijke bijdragen geformu

leerd , zoals bedoeld in de vraagstelling ge ri cht op de eers te en tweede lijn, de 

psychiatrie, de organisatie van de gezondheidszorg e n de beoefening van de 

geneeskunde in het algemeen. Sommige zi jn spec ifi ek gericht op arbeidsonge

schiktheidsproblematiek, de meeste zi jn echter van meer algemene aard. Van de 

eerste zagen we al dat ze moeilijk te rea li se re n waren, maar ook meer in het 

algemeen lijkt de gezondheidszorg moeilijk t e veranderen. Deels komt dat door 

belemmeringen in die sec tor ze lf, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, dee ls door 

het overheidsbeleid. Dat kenmerkt z ich in toe ne mende mate door t e wei nig 

planmatigheid e n t e veel ingrijpende a d-hoc-maatregele n, vaak van bovenaf 

opgelegd, voorbijgaand aan het oordeel van adviesorganen en de vele alternatie

ven uit de secto r zelf. Op korte termijn mag dat bezuinigingen opleveren, zij 

het minder dan verwacht, de schade op lange re termijn kon weleens veel groter 

z ijn, afgaande op wat er nu a l in de gezondheidszorg te constateren valt: 

onbegrip en wantrouwen jegens de overheid; demotivatie en stijgend z iekteve r-
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zuim, naast allerle i verzet; toenemende scepsis over de haalbaarheid van 

telkens drastischer plannen, en steeds meer waarschuwingen dat de grens 

bereikt is en dat de kwalite it gevaar loopt. Loslaten van het consensusmodel 

noopt ook tot omvangrijke controle-instumenten om bij afg edwongen maatrege

len de vele en vaak duurdere compensatiemogelijkheden te blokkeren, met alle 

bureaucratie en kosten vandien. Ten slotte wordt het zo nog moeilijker aandacht 

te krijgen voor de problematiek uit deze stu die, waarvoor toch al weinig 

interesse bestond. 

Een creat iever beleid, dat z ich oriënteert op ideeën, bewegingen en ontwikke

lingen binnen de gezondheidszorg zelf, gericht op democratisering en betere 

kwalit e it, bereikbaarheid en efficiëntie, zou daarentegen op meer steun kunnen 

rekenen en wellicht ook de verz uimduur gunstig beïnvloeden. Met het oog hierop 

vindt een uitgebreide verkenning plaats. 

In de eerste lijn (Hoofdstuk 9) leve rde het zoeken naar antwoorden op de 

veranderende hulpvraag veel suggesties op : het concept van integrale, continue 

en persoonlijke zorg, een grotere aandacht voor preventie en psychosociale 

achtergronden van klachten in woon- en werksituatie; het same nwerken en 

consulte ren in plaats van verwij zen, en het tegengaan van somatische fixatie en 

medi cali se ring. 

Intensieve discussie in huisartsenkring leidde tot een takenpakket, met passages 

over werkadviezen, bete re samenwerking met verz ekerings- e n bedrijfsartsen 

t e r preventie van invalidering; over vraagverheldering, om ni et-medische 

problemen buiten de gezondheidszorg te houden; over alertheid op somatische 

fixatie, vooral bij di agnostiek en verwijzen; e n over continuïteit in de zorg. 

Besluitvorming van de hele beroepsgroep le verde ook een scenario op voor 

praktijkverkleining en een ves tigingsbeleid gekoppe ld aan kwaliteitseisen. Veel 

ni e uwe samenwerkingsvormen onts tonden omwille van betere hulp door een 

vollediger kijk op de omstandigheden van patiënten. Samenwerking met 

verzekerings- en bedrijfsartsen blijft moeizaam. De relatie met de tweede lijn 

krijgt meer belangstelling, vooral om onnodig verwijzen te voorkomen. 

Afhankelijkheid van fysiotherapie wi l men tegengaan door veel aandacht t e 

besteden aan werkomstandigheden, door te stimuleren te blijven werken en door 

de therapie t e gebruiken om veranderingen in de praktijk t e testen. Dit vereist 

samenwe rking met de betrokken artsen, en aan andere honorering. 

Naast reguli e re organisaties roerden zich op inhoudelijk en voorwaardelijk vlak 

ook tal van ac tiegroepen. Dat bracht hen in botsing met de overheid, die niet, 

zoals beloofd, de eerste lijn werkelijk versterkte. Dit leidde tot vele ac tie s, e n 
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beleidsalternatieven, die echter weinig gehoor vonden. Dat werkte fru strerend, 

terwijl de voorwaarden juist aanwezig lijken voor een, ook vanuit kostenoogpunt 

creatiever beleid: Over de noodzaak van versterking van de eerste lijn bestaat 

in de gezondheidszorg brede overeenstemming, en er valt een beweging te 

mobiliseren om de vele uitgewerkte ideeën te helpen realiseren. 

Fragmentarischer dan in het vorige komen in Hoofdstuk 10 on twi kkelingen in de 

tweede lijn aan de orde die de verzuimduur kunnen beïnvloeden. Zo kan de 

beddenreductie die de overheid ondanks veel weerstand versneld wil doorzetten, 

leiden tot langere wachttijden. Positiever is de dalende ligduur. Meer opnamen 

en verrichtingen, zonder evenredige personeelsuitbreiding leidden echter bij de 

verpleging tot overbelasting, verloop en ziekteverzuim. Er kwamen acties voor 

meer verpleegkundigen en experimenten met nieuwe verpleegvormen, om zo ook 

meer tijd te creëren voor gesprekken met patiënten over hun vragen en angsten , 

hetgeen het herstel kan bevorderen. Andere financiering en bemoeienis van 

verzekeraars kunnen de ligduur eveneens bekorten, net a ls terugdringen van het 

aantal diagnostische verrichtingen. Dat laatste lukt vooralsnog slecht, ondanks 

deels al gerealiseerde voorstellen voor een strak aanschafbeleid van apparatuur, 

budgettering, een vast dienstverband met afkoop van goodwill, en herziening 

van het verrichtingentarief. Verdere ontwikkeling van de protocollaire genees

kunde kan tot verbetering leiden. 

Of het klinisch werken afneemt valt moeilijk te zeggen, hoewel sommige 

ingrepen nu poliklinisch gebeuren en het aantal dagbehandelingen flink toe

neemt. De interesse voor samenwerking met de eerste lijn groeit, evenals het 

aantal overlegvormen, experimenten en ideeën. Ook op revalidatiegebied vinden 

veel diagnostische en therapeutische ontwikkelingen plaats. 

Specialisten in opleiding brachten een streven op gang naar praktijkverkleining, 

korter werken, minde r verrichtingen en inkomsten, om zo jonge collega's aan 

werk te helpen. Onduidelijk is voorlopig of dat de betrokkenheid bij arbeidsonge

schiktheidsproblematiek ten goede komt. Ten slotte volgt één van de schaarse 

voorbeelden uit de gezondheidszorg zelf van een samenhangend pakket 

voorstellen om een echte verschuiving naar de eerste lijn te bereiken. 

Hoofdstuk 11 behandelt de invloed van gebruikers. Met name sinds de jaren 

zestig wensten ook zij meer zeggenschap over vorm en inhoud van de 

hulpverlening. Het patiëntenrecht kreeg gesta lt e en er ontstonden vele 

patiëntenorganisaties: categorale, algemene, zelfhulp- en act iegroepen. Vanuit 

het Patiënten/Cliënten Platform worden gebruikers-vertegenwoordigers geko

zen in landelijke organen, in overeenstemming met de WVG, die ook vertegen-
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woordiging voorschrijft op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het blijkt echter 

vooralsnog moeilijk om weerwerk te leveren tegenover gevestigde organisaties. 

Democratisering vereist meer geld, personeel en kennis, een mentaliteitsveran

dering bij hulpverleners en erkenning van ervaringsdeskundigheid, ook in 

hulpverleningscontacten. Daar speelt nog een apart probleem, namelijk wanneer 

de patiënt iets anders wil dan de arts. Zelfhulp, aangeprezen in het kader van 

bezuinigingen moet kritisch bezien worden. Onderlinge,hulp op vrijwillige basis 

kan echter zeer waardevol zijn. 

De kritische-psychiatriebeweging verwoordde vooral in de jaren zeventig de 

groeiende kritiek op de geestelijke gezondheidszorg. Het streven opnamen terug 

te dringen verwierf brede maatschappelijke en parlementaire steun. Dat 

resulteerde mede in het netwerk van RIAGG's en in meer tussenvoorzieningen. 

Ook hulpverleners begonnen op deze ontwikkeling te anticiperen, met name in 

de eerste lijn. WAO'ers hebben inmiddels honderden plaatselijke groepen 

gevormd, waar ze hun ervaringen bespreken. Deze groepen zijn vertegenwoor

digd in het landelijk WAO-beraad, dat op tal van wijzen de arbeidsongeschikt

heids-problematiek en wat er aan te doen valt in de belangstelling brengt. Ook 

hiervoor groeit de maatschappelijke steun. 

Ten slotte worden ondersteuningsactiviteiten van hulpverleners besproken bij 

acties van (ex-)werknemers op het terrein van de relatie tussen arbeid 

gezondheid en sociale zekerheid. Daarin klinkt de echo door van (sociaal-) 

geneeskundig engagement uit de vorige eeuw bij het bestrijden van gezond -

heidsbedreigende situaties. 

In het algemeen kan men nog niet spreken van werkelijke gebruikersinvloed op 

de gang van zaken in de gezondheidszorg, ondanks vele activiteiten. Deze 

blijken wel het isolement te helpen doorbreken en het zelfrespect te helpen be

vorderen. 

In Hoofdstuk 12 wordt een groot aantal algemene en specifieke conclusies en 

aanbevelingen geformuleerd, met als belangrijkste dat de vraagstelling uit deze 

studie positief valt te beantwoorden: Bijdragen uit de curatieve gezondheidszorg 

om meer dan tot nu toe te helpen een beroep op Ziektewet en WAO te 

voorkómen of te bekorten, zijn niet alleen wenselijk en mogelijk, maar ook 

realiseerbaar. De overheid dient zich dan wel veel meer te oriënteren op wat er 

binnen de gezondheidszorg leeft aan ideeën, bewegingen en ontwikkelingen, 

gericht op een betere hulpverlening. Voorstellen die daarop voortbouwen zullen 

een gerede kans van slagen hebben. Nader onderzoek lijkt in meerdere opzichten 

lonend. Voorbeelden worden genoemd, en het oprichten van een experimenteer-
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fonds wordt aanbevolen. Ook binnen de curatieve gezondheidszorg valt nog veel 

te discussiëren over de vraag hoe de betrokkenheid bij de problematiek van 

ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid verhoogd kan worden. 

De gezondheidszorg dient zich echter ook veel meer te mengen in het 

maatschappelijke debat over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid: vanwege 

de eigen rol, maar ook om op andere oorzaken te wijzen, met name in de 

werksituatie. Vooral in economisch moeilijke tijden ten slotte kan zo ook een 

tegenwicht geboden worden tegen louter macro-economische oplossingen die ten 

koste gaan van hen die toch al gedupeerd zijn vanwege de ingrijpende gevolgen 

van hun arbeidsongeschiktheid. 
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14 Summary 

This study is intended to help improve the involvement of the curative health 

care authorities in absenteeism and industrial incapacity. The heavy call on the 

Sickness Benefits Act and the work incapacity Insurance Act is sti ll a major 

social problem with many disquieting medica!, psycho-social and financial 

aspects bath at individual and group level. The curative sector is heavily 

involved here - patients include many persons (temporarily) unfit for work 

without those giving aid always being aware of the fact. One of its main aims is 

to enable everyone to return to their work as far and as quickly as possible. 

This effect of reducing absenteeism and promoting working capacity apart, an 

increasingly stronger trend has become evident in recent years in the curati ve 

sector which has an opposite effect, such as the increase in referrals and special 

measures, long waiting periods and fau lty cooperation with social physicians. 

For the present we have no extensive, systematic inventorisation of these 

factors or even a model of health care in relation to absenteeism and incapacity 

for work. Even more important is the fact that we have not as yet succeeded in 

discovering solutions on a larger scale. 

We have adopted the following approach in an attempt to break this impasse. 

After analysing the basic data and concepts, we first inventorised the research 

results and conclusions as to the relationship of curative health care with 

absenteeism and incapacity. The question which arises on the basis of the many 

problems which are revealed in consequence is: can this sector contribute more 

than it has done in th e past to reducing recourse to the Sickness Benefits Act 

and the work incapacity Insurance Act. 

This relationship is then portrayed in a fl ow chart. The e laboration of important 

components - reporting sick and contact with the GP; referrals in with in the 

first tier into the second tier, and mental health care; rehabilitation and 

reintegration - indicates more clearly where curative contributions are possible. 

The desirability of doing so is again inderlined when the phenomenon of 

iatrog enous incapacity is studied. 

A great many desirable and possible contributions can now be formu!ated, of a 

specific and more genera! nature. However, for the time being they are difficult 

to implement. Closer examination shows that many ideas circulate, movements 

arise, developments occur and act ivi ties are pursued in other ways within health 
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care, all centred on improving the assistance rendered. It is assumed that 

proposals tailored to them ha ve a great e r chance of succes and will, moreover, 

aften have a more favour ab le effect on the extent of absenteeism and 

incapacity for work. From this aspect, the answer to the question is a positive 

one. It therefore points to a policy oriented towards this, promoting further 

study and experimentation, and developing proposals in creative rec iprocity 

with those who have to act on them. This study is therefor e intended to 

contribute towards and, in particular, also stimula t e the debate on th e problems 

naw touched upon within and beyond the treating sector. 

In view of the present lack of knowledge in this fi e ld, Chapter 1 contai ns an 

expose of relevant concepts and queries. The hi story of the disability insurance 

leglisation is interli nked with the struggle of the labour movement since the last 

century to improve working and living conditions and accommodation. There 

was some support from the medica! profession, through fellow feeling and 

because of the posit ive effect on public health. Social medicine even owes its 

origin to it. Comment is made on such concepts as the percentage, duration and 

frequency of absenteeism, diagnostic categories, and the di ffer ences in this 

respect between categories of workers, industrial sec tors and various c ountries, 

and the causes and background of sickness absence - working conditions, 

personal li fe, the effect of health care and socia l security , and the social

econom ic factors. Rising unemployme nt, in particular, has contributed to a fa ll 

in absenteeism as a resu lt of strict se lection on healthgrounds from the amp le 

suppl y on the labour marke t, fear of dismissal as a result of r epea t ed absence, 

and less stress when there is temporarily less work, which also facilitates 

r eintegra tion. 

Abse nteeism withi n the cur a tive sec t or is traditionall y low, with many people 

working through their illness. However, it has been risi ng recently, especiall y 

under the influence of a deterioration in working condit ions, partly as a result 

of c ontinued govermental cu t s. The numb er of occupational incapacity cases 

continues to rise and in 19 83 amounted to 730,000. The chances of a return t o 

work are small, which causes grea ter problems, partic ularly of a me ntal and 

fin ancial order, in addition to the impa irments a!ready existing. Ailments of the 

locomotor system, mental complaints (ri sing sharply, parti c ularl y amo ngst the 

young people), vague syndromes, cardiac and arter ial disease and acc idents 

account for 80% of occupational incapacity applicants. What factors cause 

occupational incapacity and to what degree is, as in the case of sick ness 

abse nce , not yet precise ly known, but of parti cular importance are working 
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conditions - of beneficiaries under the occupational incapacity scheme each 

year, 2,7% are least skilled workers as against 0,7% managerial staff. 

Chapter 2 deals with problems of definition. The Sickness Benefits Act and the 

Work incapacity Insurance Act mention incapacity on account of sickness or 

impairment for own work, i.e. for work reasonably conferred. However, the Act 

does not define sickness itself, and many attempt to do so is open to objection. 

Objective and subjective elements play a part. However, sicknessabsence has 

been divided up according to the nature of the complaint, its duration and its 

frequency. A good deal of research is still required to arrive at more soundly 

based assessments of occupational incapacity. 

The curative sector should not shrug off these problems to the social security 

medicine , but must also itself acquire and apply knowledge from an integral 

approach to th e patient. This will also promote cooperation with the social 

security physici an and occupational medica! officer and prevent conflict with 

the social security authorities. 

As against the slight abuse of the Sickness Benefits Act there is an appreciable 

number of sick persons who continue working, particularly in teaching and 

health care. We should beware of measures that might lead to an increase in the 

latte r, such as a reduction in benefit and sharper controls. We do not yet know 

with what kind of complaints working may justifiably be continued, adjusted if 

necessary. Further research is required. 

Most problems of definition have an answer - the social security physician is 

aware of the leading !egal precedents, the occupational medica! officer seeks to 

achieve balance between stress and stressability, and the curative sector must 

be able to give a helping hand when this is asked of it. When medica! problems 

are (also) involved, an attempt must be made to give help direct, to seek out the 

underlying causes, and if necessary to advise on work and avoid incapacity. 

Chapter 3 lists the known resu!ts of researc h and opinions regarding the 

re!ationship between curative health care and absenteeism and incapacity for 

work. This is heavily determined by the distinction between treatment and 

inspection. To safeguard the confidential position of the attendant physician, 

the assessment of a legal entitlement to benefit on account of sickness or 

impairment is left to the insurance physician. There is, however, a fair measure 

of influence, chiefly in a positive direction. Curative efforts are directed 

towards enabling patients to return to their original work as far and as quickly 
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as possible. As a result, most people are back on the job within a few weeks. 

Same 10% are absent for langer periods, when the qualifying period under the 

Act is more closely involved lt is in precisely these cases that more factors 

ex t ending sickness absence and promoting incapacity for work are identified in 

the curative sector. Same are examined more close ly, but a complete, cohesive 

and systemised account is sti ll missing. An attempt at remedying this 

shortcoming comes up against a large number of bottlenecks, divided into five 

categories, as follows. 

a) The organisation of health care; 

b) The approach to medica! practice; 

c) Coopera tion; 

d) Consequences of the distinction between treatment and inspection; 

e) Ge nera! points. 

Each of these points may, possibly in combination, result in or contribute 

towards an unnecessarily Jong stay in the curat ive sector, in iatrogenous 

invalidation or other processes which may lead to registration under the Work 

lncapacity insurance Act. Despite the many positive research findings, the 

relationship between curative health care and sickness absence and incapacity 

for work remains beset with problems. 

Further conclus ions are drawn in Chapter 4 on the basis of this inventorisation, 

the problem is defined, and further steps are sketched out. Many of the negative 

aspects mentioned have been known for some time without leading to any 

improvements, despite the attempts made. Many factors seem to have an 

influence but have not been sufficiently studied or seen in relation. Further

more, characterist ics of health care and social securit y are their complex past 

and a present full of internal and external developments. The question "Can 

curative health care make a greater contribution than in the past towards 

reducing the substantia l call upon the Sickness Benefits Act and the Work lnca

pacity lnsurance Act?" leads us into a minefield; the drastic reduction in group 

ex pendi ture has for years been a bone of politica! conten tion between employers 

and employees. Within this framework, the curat ive sector can only ask for 

contributions which do not prejudice health and prosperity, but in fact promote 

or maintain it. 

Curat ive health care is stud ied further in Chapter 5, particularly with a view to 

crystalli sing the relationship with absenteeism and incapacity for work. Several 

hundred thousand people work on tens of millions of patient contacts each year, 
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in a variegated collection of facilities, each with their own, aften long and 

complex case history, with overlaps, blank patches and little cooperation. 

Structural problems and, particularly, the associated cost has led since the 

seventies to greater government interference and substantial cuts. A flow chart 

then indicates the curative bodies or individuals with whom people have to do 

after reporting sick. The object is to trace the bases for a medically justified 

reduction of absence through sickness and incapacity for work. 

The most important of these are discussed in Chapter 6. Reporting sick is aften 

preceded with a pre-absentee phase. Within this, working conditions or other 

causes may disturb the balance between stress and stressability. Preventive 

action by the curative sector may include early warning and cooperation with 

the industrial MO. Fundamental prevention can be achieved by humanizing 

work, perhaps with the aid of the ARBO (Working Conditions) Act. 

What happens after reporting sick depends on the training, attitude, experience, 

working conditions and cooperative situation of the GP and also on the nature 

and seriousness of the complaint and the patient's personality. Referrals may 

appreciably lengthen the period of absence. In the first tier - e.g. with the 

physiotherapist - this may not be toa bad, at least with effective cooperation. 

Referral to a specialist means a waiting period for consultations and further 

examination. There are waiting lists (long) for certain specialisms or operations. 

Cooperation between the first and second tier should be improved. Mental 

health care is generally on an out-patient basis; admissions are aften lengthy, 

with a good chance of recidivism, hospitalisation, stigmatising and registration 

under the Work Incapacity lnsurance Act. Alternatives to admissions, such as 

half-way provisions, are badly needed. Rapid reintegration, if necessary at an 

adjusted work place, requires further attention to rap id rehabili tation and 

investigation and expansion of facilities in this field and cooperation with the 

other physicians involved. The great shortage of suitable work places aften 

prevents a return to work. If industry were more willing and flexible, the 

number of beneficiaries under the Act would drop sharply, as they naw aften 

have to fall back to sheltered workplaces. Legislation is also falling short and 

proposals for improvements meet with resistance. 

Chapter 7 deals with iatrogenous incapacity and the role of referrals, which are 

still increasing in number, aften without the specialist finding any abnormali

ties. Quality and the number of referrals differ strong ly from GP to GP, 

depending on their professional attitude, modus operandi and cooperation with 
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others. Het has little influence on the patient's health, age and mentality. It is 

aften the latter who insists on a referral, although a ride along the medica! line 

is not always without risk, especially as regards iatrogenous incapacity -

increased unsuitability for work as the result of erroneous, unnecessary or 

delayed medica! treatment. Three aspects - medical-organisational, relational 

and insurance-medical failures - are examined more closely. The first includes 

inefficiency, waiting periods and lack of communication and coordination, and a 

sharp increase in consultations. 

Relational failures - a non-integrated approach, toa little information given to 

the patient or the creation of over-dependence, right down to hospitalisation -

may also have an invalidating effect. This also applies when social security 

physicians are toa keen on inspection, the sanctioning of benefit, and 

determining percentages of incapacity, and toa regardless of rehabili tation, 

refunctionalisation and mediation. Examination in the early period may orient 

the patient on what he cannot do, while for a rapid recovery the emphasis 

should be placed on what he still can do. 

Although further investigation is necessary, we must conclude that less and 

qualitativily better referrals are required if unnecessary extension of absence 

and iatrogenous incapacity are to be reduced, and is in fact possible provided 

the GP is given the oppertunity of doing sa. 

As from Chapter 8 we are concerned with seeking solutions. On the basis of 

what we have examined up till then, a large number of desirable curative 

contributions is formulated within the terms of the basic problem and directed 

at the first and second tier, psychiatry, the organisation of health care and the 

practice of medicine generally. Same are specifically oriented on problems of 

occupational incapacity, but most are of a more genera! nature. We have 

already seen that the farmer are hard to achieve, but even in more genera! 

terms, it seems difficult to change health care. This is partly due to 

obstructions within the sector itself, such as those mentioned in the previous 

chapter, and partly to government policy. This is increasingly characterised by 

toa li ttle planning and toa many dras tic ad hoc measures, aften imposed from 

above, by-passing the opinions of the advisory bodies and the many alternatives 

within the sector itself. This may produce savings in the short term, albeit less 

than anti c ipated, while the damage in the langer term may well be far greater, 

by what is already evident in health care naw - incomprehension and distrust 

towards government, demotivation and increasing absenteeism plus all kinds of 

resistance, increasing scepticism as to the viability of ever more far-reach ing 
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plans, and more and more warnings that the limit has been reached and quality 

is in jeopardy. Departure from the consensus model also introduces extensi ve 

means of contra! in order to black the many and aften more expensive potential 

alternatives to enforced measures, with all the bureaucracy and ex penditure 

this entails. Ultimate ly, this makes it still more difficult to ha ve the necessary 

attention paid to the problems in this study, interest in which was already 

slight. A more creative policy oriented upon ideas , trends and developme nts 

within health care itse lf a ligned upon democratisation and improved quality, 

viability and effici ency should, howe ver, receive greater support and may wel! 

favourably affect the duration of absence. An ex panded survey is made with thi s 

in view. 

First of all (Chapter 9), the search for answers to the changing need for a id 

produced many ideas - the concept of integral, continuous and personal care, 

more attention to the prevention and psycho-social background of complaints in 

living and working conditions, cooperation and consu ltat ion ins tead of referrals , 

and the avoidance of somatic fi xation and medica!isation. 

Far-reachi ng discussions amongst GPs have produced a package of tasks, with 

references to advice on working, better cooperation with the socia l security 

physician and occupational MO to prevent incapacity , c lari fi cation of the need 

to keep non-medica! problems outside healt h care, awareness of somat ic 

fixation, particularly in diagnostics and referrals, and continuit y of care. 

Opinions from the sector as a whole has also supplied a scenario for reducing 

the size of practices an d a poli cy on establishment coupled with quality 

requirements. Ma ny new farms of cooperation have result ed to ach ieve 

improved aid, by t ak ing a more comple t e look a t the patie nt's c ircumst ances. 

Cooperation wi th t he socia l security physicians an d occupational MOs rema ins 

labo rio us. More a tte ntion is being paid t o relations with the second tier, 

espec ia ll y to prevent unnecessary referrals. 

The intention is to reduce depe ndency on physiotherapie while paying more 

attention to job conditions by encouragin g remaining at work, and by using 

the rapy to test changes in practi ce. This means cooperation with th e physicians 

conce rned, and a different method of paymen t. 

In addition to the regular organisations , a large numbe r of act ion groups have 

also carn e forward concerned with content and conditi ons. This brought them 

into conflict with government who did not, although promised, really strengthen 

th e first ti er. This , in turn, led to widespread ac tion and a lterna tiv e policies, 

which, howeve r, found little favour. The effect was fru stra ting, while conditions 
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in fact appeared right for a more creative policy, from the cost aspect as wel!. 

There is braad agreement in health care as to the need to strengthen the first 

tier. Steps should be encouraged to help towards implementing the many ideas 

which have been formulated. This may also reduce absenteeism and incapacity 

for work. 

Developments in the second tier which may influence the duration of absence 

are dealt with in Chapter 10, on a more fragmented basis than in the previous 

one. The reduction in beds which the government wishes to accelerate despite a 

good deal of resistance may lead to Jonger waiting periods. The drop in the time 

spent in hospita! is more positive. More admissions and consultations, without a 

proportional expansion in personnel has, however, led to overburdening, wastage 

and absenteeism amongst the nursing staff. Campaigns were mounted for more 

nursing experts and experiments with new farms of nursing in order, in this way, 

to gain more time for discussion with patients about their queries and fears, 

which can promote recovery. The bed time can also be shortened by different 

means of financing and attention by insurers, and a number of diagnostic 

interventions can be similarly reduced. Sa far, there has been little succes with 

the latter, despite proposals already partly implemented for a tight purchasing 

policy for equipment budgeting, permanent employment with surrender of 

goodwill, and a review of charges for consultations. The further development of 

official medicine may produce improvements. Wether clinical work wil! diminish 

is difficult to say although some work has already done on a day-clinic basis and 

the number of out patients is increasing appreciably. Interest in co-operating 

with the first tier is growing, as is the number of farms of consultation, 

experimentation and ideas. Many diagnostic and therapeutic developments are 

also taking place in the rehabili tation field. Training specialists have succeeded 

in promoting a trend towards a reduction in practices, shorter working, less 

consultations and income, and sa pass on work to their younger col!eagues. It is 

not clear at present whether the involvement in problems of incapacity for work 

wil! benefit. One of the few examples follows from health care itself of a 

composite package of proposals for achieving a real shift to the first tier. 

Chapter 11 deals with the inf!uence of the consumer. Since the sixties, in 

particular, they have wanted to have more say as to the form and content of 

assistance given. Patients' rights have taken shape and all kinds of patient 

organisations have been set up - categorie, genera!, self-help and action groups. 

Consumer representati ves are selected from the Patient/Client Platform to 
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serve on national bodies, in accordance with the WVG, which prescribes 

representation at municipal and provincial level as wel!. However, it is prov ing 

difficult for the time being to make headway against established interests. 

Democratisat ion requires more money, personnel and expertise, a change of 

mentality amo ngst the aid-renderers, and recognition of ski lls aq ui red by 

experience, in making contact in aid-rendering as well. Vet another problem is 

where the patient wants something different than the doctor. Self-help, 

welcomed as an aspect of savings, must be looked at critically. However, 

mutu al aid on a voluntary basis may be very valuable. In the seventies, 

especially, the critica! psychiatry mov eme nt embodied the growing criticism of 

menta l health care. The move to reduce admissions acqu ired braad public and 

parliamentary support. This also result ed in a network of "RIAGGs" and in more 

halfway provisions. The aid-rendere rs also began to anticipate this trend, 

partic ularly at GP level. In the meantime, Work Incapacity Insurance Act 

beneficiaries have formed hundreds of lo cal groups where they discuss their 

ex pe rie nces. These groups are represented on the national "WAO" Occupational 

Incapac ity) Council which draws attention in many differ ent ways to the 

proble ms of occupational incapacity and what should be done about it. Here, 

too, public support is growing. 

Finall y, the support activities of the aid-renderers is discussed in campaigns by 

(ex) emplo yees in the field of occupational health care and socia l secur ity. 

He re we can see an echo of the soc ial-medical commitment of the last century 

in combating unhealthy situations. We cannot as yet speak in genera! terms of 

consume rs having real influ ence on the progress of affairs in health care despite 

the many activities in prog ress , though these are helping to break through t he 

iso la tion and promote se lf respect. 

In Chapter 12, a large number of genera! and specific conclusions and 

recommendations are formulated, the most important being that the question 

put in this study can be positively answered - con tribut ions by the curative 

health sector to a grea ter extent than in the past that help avoid or shorten 

recourse to the Sickness Benefi ts Act and the Work Incapac ity Insurance Act 

a re not merely disirable and feasible but practicable. Governme nt should orient 

itself much more to the ideas, trends and developments active in health care 

and directed towards improving the rende ring of aid. Proposals which continue 

t o build on this wi ll have a reasonable chance of succes. Further research 

appears rewarding in a number of respects. Examples a re mentioned and 

recom mendatio ns made for an experimental fund. Within curative health ca re as 
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wel!, there is so much to be discussed as to how involvement in absenteeism and 

occupational incapacity can be improved. 

Furthermore, health care should become much more closely involved in the 

public debate on absenteeism and incapacity on accou nt of its own role of 

pointing out other causes, parti cu larly in the job si tuation, and ultimately in 

order to offer a counter balance - particularly in economically difficult times, 

to purely macro-economie solutions, adopted at the expense of those who have 

already been duped as a result of the radical consequences of their incapacity. 
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Bedrijfsgezondheidszorg 
(Wet) Beroepen Individuele Gezondheidszorg 
(Wet) Bijzondere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen 
Bedrijfsvereniging voor de Gezondheidszorg, Geestelijke en 
Maatschappelijke Belangen 
Collect ieve Arbeids Overeenkomst 
Commissie Bestudering Onderzoek Ziekteverzuim 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(Stichting) Coördinatie van Communicatie met betrekking tot 
Onderzoek inzake Ziekteverzuim 
Christelijke Federatie van Overheidspersoneel 
Chr istelijk Nationaal Vakverbond 
Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid 
Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven 
(Ministerie van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Dienst aan de Industriële Samenleving vanwege de Kerken 
(Bedrijfsverenigin g voor de) Detailhandel, Ambachten en 
huisvrouwen 
(Werkgroep) Financiering Amsterdamse Gezondheidscentra 
Federatie Nederlandse Vakverenigingen 
Financieel Overzicht Gezondheidszorg 
Gemeenschappelijk Administratie Kantoor 
Gemeenschappelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 
Gemeenschappelijke Medische Dienst 
Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding 
International Labour Office 
Informatie-uitwisseling Curatieve sector en 
Verzekeringsgeneeskundige sector (SVr-commissie) 
Instituut voor Gezondheidszorg 
Instituut voor Ziekelhuis Wetenschappen. 
Koninklijke Landelijke Organisatie van 
Ziektekostenverzekeraars 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de 
Geneeskunst 
Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband 
Landelijk Aktie Komite gezondheidszorg 
Landelijke Aktiegroep Medische Deeltijdopleiding en Arbeid 
Landelijke Huisartsen Vereniging 
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LISZ 
LO VEL 
LSV 
LVG 
LVSG 
NCW 
NFA 
NHG 
NHI 
NIMAWO 
NIPG 
NVAB 
NVVG 
NZI 
NZR 
OSER 
RIAGG 

SI 
SCP 
SER 
SOS EL 
STAG 
SVr 
TNO 
VNG 
VNO 
VNZ 
WAGW 
WAO 
WGM 
WHO 
WSW 
WTG 
WVG 

Tijdschriften 
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ESB 
G&S 
H&W 
M&O 
MC 
NTvG 
TvSG 

Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen 
Landelijk Overleg van Eerste Lijns werkers 
Landelijke Specialisten Vereniging 
Landelijke Vereniging van Gezondheidscentra 
Landelijke Vereniging van Sociaal-Geneeskundigen 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
Nederlandse Federatie van Arbeidsongeschikten 
Neder lands Huisartsen Genootschap 
Nederlands Huisartsen Instituut 
Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk Onderzoek 
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg 
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde 
Nationaal Ziekenhuis Instituut 
Nationale Ziekenhuis Raad 
Ondersteuningsprojekt Samenwerking Eerste lijn Rotterdam 
Regionaal Instituut voor Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg 
Samenwerkingsprojekt Eerste lijn 
Sociaal Cultureel Planbureau 
Sociaal Economische Raad 
Stichting Ondersteuning Samenwerkingsverbanden Eerste Lijn 
Stichting Algemene Gezondheidszorgvoorzieningen eerste lijn 
Sociale Verzekeringsraad 
Toegepast Na tuur wetenschappelijk Onderzoek 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Vereniging van Nederlandse Ondernemers 
Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen 
Wetsontwerp Arbeidsplaatsen Gehandicapte Werknemers 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Wet Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening 
World Health Organisation 
Wet Sociale Werkvoorziening 
Wetsontwerp Tarieven Gezondheidszorg 
Wetsontwerp Voorzieningen Gezondheidszorg 

Tijdschrift voor gezondheid en politiek 
Economisch Statistische Berichten 
Gezondheid en Samenleving 
Huisarts en Wetenschap 
Mens en Onderneming 
Medisch Contact 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg (tot 1983: 
Geneeskunde) 

WG Weekblad Gezondheidszorg 
WGU-berichten Werkgroep Gezondheidszorg Utrecht; uitgave Raadskelder, 

Pauwstraat 7, 3512 TG Utrecht 
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Curriculum vitae 

Na zijn eindexamen aan het 's Gravenhaags Chr istelijk Gy mnasium in 1967 

studeerde de auteur geneeskunde aan de Medische Faculteit te Rotterdam, en 

vanaf 1970 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aansluitend aan z ijn 

artsexamen in 1975 werkte hij, in het kader van de huisartsenopleiding 

tweemaal een half jaar in Amsterdamse stadspraktijk en . In 1977 vond 

inschrijving in het huisartsenregister plaats, en volgden er enk e le jaren van 

waarnemen en het vervullen van de dienstpli cht, a ls herkeuringsarts. 

Ondertussen hield de a uteur z ich vanaf l 973 bezig met aktiv itei ten ter 

versterking van de eerstelijnsgezondheidszorg. Onder andere betrof dit vanaf 

1974 de voorbereiding van een gezondheidscentrum in de no g te bouwen wijk 

Re igersbos in Amsterdam Z. O. Vanwege de daarbij optredende grote vertraging, 

en met het oog op een gedeeld ouderschap koos de schrijver in 1980 voor een 

part-time-functie a ls wetenschappelijk medewerker bij de Stichting CCOZ, en 

volgde de opleiding Sociale Geneeskunde: eer st de basiscursus aan de Vrije 

Universiteit, en daarna de Bedrijfsgezondhe idszor gople idin g aan het NIP G te 

Leiden. 

379 





Publikaties Stichting CCOZ 

best.nr Praktijkreeks 

0015 Rekenregels; handl e iding voor het berekenen van enkele ziekte
verzuimcijfers, R. Prins en J.J.Chr. Verhuist, januar i 1978, 24 blz. 
Prijs f 4,25 

0040 Humanisering van de arbeid en ziekteverzuim; rede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het amb t van buitengewoon hoogleraar in de arbeids
en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 
maart 1979, J.T. Allegro, 30 blz. Prijs f 4,-

0023 Ziekteverzuimregistratie als sociaal beleidsinstrument; enkele 
inhoudelijke en praktische opmerkingen, R. Prins en A.S. Velthuysen, 
16 blz. (overdruk uit M & 0, 33(1979), nr.3 (mei/juni)) Prijs f 4,-

0031 Ziekteverzuimbeleid in de praktijk; M. van Putten, N. Steinweg en 
V.Chr. Vrooland, april 1982, 128 blz. Prijs f 21,-

0287 Het gebruik van ziekteverzuimregistratie in de praktijk, J.G.J. Burger 
en R. Prins, mei 1984, 64 blz. Prijs f 12,50 

0309 Kwaliteit van arbeid en organisatie; veranderen in de praktijk, B. G.M. 
Ris, V.Chr. Vrooland (red.), R.J. van Amstel, H.H.W. den Hartog, W. 
Masselink en C. G. Zandv liet, mei 1984, 104 blz. Prijs f 13,75 

03 17 Arbeid en gezondheid in de jaren tachtig; arbeid en gezondheid, de 
arbeidsomstandighedenwet, werkgevers, werknemers en overheid, het 
overleg binnen de onderneming, V.Chr. Vrooland, mei 1984, 64 blz. 
Prijsf 11,50 

035X De Arbeidsomstandighedenwet, V. Vrooland, 2e (gewijzigde) druk, 
oktober 1984, 84 blz., Prijs f 14,25. 

Forumreeks 

0058 Het ontbrekende alternatief; een onderzoek naar de persoons- en 
funktiekenmerken van wao -toetreders , H.J. Kruidenier, maart 1980, 48 
blz. Prijs f 9,-

0066 Bedrijfsgeneeskunde; de rol van de bedrijfsgeneeskunde en de bedrijfs
geneeskund ige bij de beheersing en begeleiding van ziekteverzuim, R. 
Holthuis, oktober 1980, 67 blz. Prijs f 9,-

0074 Verzekeringsgeneeskunde; over de rol van de sociale verzekerings
geneeskundige bij de beheersing en de begeleiding van de verzuimende 
verzekerde, R. Holthuis, oktober 1980, 55 blz. Prijs f 9,-



0082 WAO en werkgelegenheid; een discuss ie over een recente schatt in g van 
de 'v erbor gen werk looshe id' in de wao , A.C . Hunfe ld e .a ., oktober 
1980, 67 b lz . P rijs f 6 ,50 

0 104 Arbeidsverzuim in internationaal perspektief; enk e le kanttekeningen 
bij buitenl andse ver z uim c ijfers , R. Pr ins, juni 198 1, 28 blz . P rijs f 5, -

01 12 Ziekteverzuim en conjunctuur; een beschouwing naar aanle idin g van de 
dalin g van he t z iek t ever z uim, H.J. Kruiden ier , a ugustus 198 1, 28 b lz . 
P rijs f 5 ,-

Wetenschappe lijk e rapporten 

0 139 Ziekteverzuim: informatie en beleid; een evaluati e van bru ikbaarhe id 
en gebruik van een z iekteverz uimreg is trat iesys teem, R. Pr ins , 
december 1980, 134 blz . Pr ijs f 19,50 

0 140 Werk en gezondheid; over z iektever zuim e n hu man iser in g van de 
arbe id, V. C hr. Vrooland (red.), uitge verij Samsam, Alphen aan den 
F~ijn, apr il 1982, 3 18 b lz . (ook verkrijgba ar in de boekhandel) Pr ijs 
f 42 ,50 

0 147 Handwijzer arbeidsomstandigheden; een arb e idsgeneesk un dig 
lit e ra tuuronderzoek, T. van Ke impema en R. J. Fortuin, juli 1982 , 55 
b lz . Pri js f 10,-

0 155 Ongevallenregistratie en informatiegebruik; ontwikkelingen en 
erv arin gen met betrekk in g tot arbeidsongevallenstatistiek in 
Nederl and, West-Duits land en de USA, L. Geurts en R. Prin s, 
sep tember 1982, 10 1 b lz . Prijs f 15,-

0 198 Internationaal vergelijkend onderzoek ziekteverzuim; dee l l: 
verzeker in gstechnische en arbe idsrechtelijk e aspekten va n he t 
z ie kteverz uim in West-Duits land, Be lgië en Neder land, R. Pr ins en S. 
Andri essen, april 1983 , 76 b lz . P rijs f 12,50 

020 1 Arbeidsproductiviteit en ziekteverzuim; een secunda ir e analyse in he t 
kader van he t mode l belasting-belas tb aarhe id, J.J. M. Besseling, 
a ugus tus 1983 , 84 blz. Pr ijs f 13, 25 

0236 Ziekteverzuim en werkloosheid; een analyse op macron iveau over de 
per iode 1965-1 982, H.J . Kruide nie r, ok tober 1983 , 52 blz . Pr ijs f 10 ,75 

0020 Sociaalmedische begeleiding bij ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsregelingen; een inte rnat ionale ver kennin g, S. 
Andriessen, R. Ho l thuis en R. Pr ins, novemb er 1983 , 104 b lz . (uit gave 
van he t Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ) Pr ijs f 10, 
(exkl . verzendkos t en) 

0252 Het ziekteverzuim in de jaren zeventig: risicogroepen en trends, T.P.V. 
Bakker en H.J. Kruidenie r, februar i 1984, 84 blz . Pr ijs f 13,25 

0244 Arbeid en gezondheid in de metaalproduktenindustrie, N. Terra, M. 
Ziekemeijer (red.), R. Fortu in en V. Vrooland, mei 1984, 168 blz . Pr ijs 
f 13 ,75 



0333 Ziekteverzuim en verloop; een literatuurstudi e naar he t verband tussen 
twee indikatoren voor veilighe id, gezondheid en we lz ijn, H.J. 
Kru iden ier, september 1984, 68 b lz . Pr ijs f 13,-

0325 Deeltijdarbeid en ziekteverzuim, B.J. Vrijhof, september 1984, 100 
b lz . Pr ijs f 15,-

Advies- e n onderzoeksprojekten We rk en Gezondh e id (PWG) 

0 171 Project Werk en Gezondheid bij Sigma Coatings bv, deelrapport 1, W. 
Masselink, C. G. Zandv liet e n F. J .H. van de r Leeuw, maart 1982, 84 
b lz . Prijs f 13 ,75 

0228 idem , deelrapport 2, ja nuari 1983, 98 blz . P rijs f 13,75 

0295 idem , deelrapport 3, apr il 1984, 84 b lz . Pr ijs f 10,75 

0180 Project Werk en Gezondheid bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, deelrapport 1, H.H.W. de n Hartog en R.J. van Amstel, 
september 1982, 84 blz. Prijs f 13,75 

0279 idem, deelrapport 2, februari 1984 , 11 2 blz . Pr ijs f 15 ,75 

0260 Algemene voortgangsrapportage van de Advies- en Onderzoeks
projekten Werk en Gezondheid, B. G.M. R is , februari 1984 , 92 blz . P rijs 
f 15,25 

Jaar lijk se overzichten 

Dl 18 Inventarisatie 1980 P rijs f 15 ,-
01 19 Inventarisatiel981 Prijs f 15, -
0 120 Inventarisatie 1982 P rijs f 15,-
02 10 Inventarisatie 1983 Prijs f 2 l ,50 

0368 Inventarisatie 1984; onderzoek naar de rel a tie mens - werk -
gezondheid, L.M. Konijn enber g en P . G. Will e msen, september 1984. 
l 16 blz. P rijs f 16,25 

02 l l Kwantitatief ziekteverzuimonderzoek; lite r atuurover zicht, P.G. 
Willemsen, janu ari 1984 , 25 b lz . P rijs f 7 ,50 (ook opgenomen in 
Inv enta risa tie 1983) 

0090 Ziekteverzuim 1977-1980; enkele c ijfers uit he t r egis tratiesysteem van 
de Stichting CCOZ, H.J. Kruidenier, janu ari 1982, 42 blz. Pri js f 8,-

034 1 Ziekteverzuim 1979-1983; enkele cijfers uit he t informatiesys tee m van 
de stichting CCOZ, B.J. Vrijhof, sep te mber 1984, 100 blz . Prijs f 16 ,25 . 



Wie voor langere tijd in de Ziektewet loopt, krijgt te maken met de gezondheidszorg,
vooral met de behanddende seclor. Daar wordt, met wisselend succes, aan herstel
gewerkt De laatste [aren worden in de oiralieve gezondheidux,rg echter ook factoren
gesignoleerddiehethersteljuistbetemmeren, endieersonistoebidrugen dotpcdiëntenin
de WAO belanden. Pogingen tot verandering van deze paradoxale situatie hebben tot
dusver weinig resultaat opgeleverd; er lijkt sprake von een impasse. Op zoek naar
oplossingen gaat de schrijver in op de relatie tussen de curaeve sector en ziekteverzuim
encwbeidsongedifldheid. C)otresulteertin een uitgebreide inventarisatie van knelpunten,
gevolgd door een groot aantal sugesfies voor verbetering. De auteur betoogt dat een
beleid nietvan bovencd moetwortien opgelegd, maarzich dtentte oriënteren op ideeën
ontwikkelingen en bewegIngen in decuralieve gerxndheidszorg zeIf.Zijdiedacrwedn
dienen op hun beurt meer kennis Ie verwerven over de relatie tussen werk, gezondheid,
ziekte en sodale zekerheid. Daarnaast is een betere samenwerking met de bednfr en
verzekeringsgeneesTcinde chingend noa defiik Alleen zo is een integrale benadering
van zieke werknemers mogelijk. Met het oog daarop bevat dit boek veel relevante
informatie. Deze knn bovendien de deelname vanuit de gezondh&drg aan het
maatschappelijk debat over de arbeidsongeschikfheidsproblemallek slhnuleren.
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