
Invloed van de commercie op de zorgverlening
Een onvermijdelijk proces?
Onlangs heeft de Franse huisarts Doubo-
vetzky - in het PAOG-tijdschrift Prescri-
re - verslag gedaan van zijn contacten met
een farmaceutisch bedrijf in het kader van
een fase IV-onderzoek naar het produkt
P 300. Fase IV-onderzoek, waarbij wordt
gekeken naar de effecten op lange termijn
van tot de markt toegelaten medicijnen,
gaat met marketing gepaard: wil er van
zulk onderzoek sprake zijn, dan moet het
produkt worden gelanceerd en aanvaard.
P 300 beoogt kraakbeenachtige laesies
ten gevolge van artrose te verminderen.
Het onderzoekprotocol besloeg één blad-
zijde. Van een criterium van inclusie of
exclusie was geen sprake. Evenmin was in
een kritische evaluatie van het experi-
ment voorzien. Als tegenprestatie bood
de artsenbezoeker aan, de arts met Kerst-
mis een kist champagne te laten bezorgen
of hem 1.000 Franse francs te doen toe-
komen.

Drie maanden later kreeg de arts op-
nieuw het verzoek aan een experiment
deel te nemen. Ditmaal ging het om het
'de aderen versterkend middel' R 1000.
In een protocol was praktisch niet voor-
zien. Het was voldoende het medicament

aan de patiënt toe te dienen. De enige
voorwaarde die werd gesteld, behelsde
dat de arts het medicijn in minstens hon-
derd gevallen diende voor te schrijven:
'De concurrentie is immers hard.' Mocht
hij het gewenste aantal niet halen, dan
zou hem per voorgeschreven dosis in
ieder geval 3 francs worden uitgekeerd.
Enigszins overdonderd stemde de arts
met het voorstel in. Tot zichzelf geko-
men, schrijft hij het farmaceutisch bedrijf
evenwel een brief waarin hij meedeelt om
persoonlijke en morele redenen van zijn
aangegane verplichtingen af te zien.
Het lanceren van nieuwe geneesmiddelen
op de Franse markt - ik beschik niet over
Nederlandse gegevens - blijkt gepaard te
gaan met methoden waartegen, gezien de
reacties op Doubovetzky's verhaal, niet
alleen het geweten van déze jonge arts in
opstand komt. In farmaceutische bedrij-
ven zou men informatie over artsen ver-

zamelen, vooral over hun 'zwakke' plek-
ken, zodat men in voorkomende gevallen
weet voor welke cadeaus ze gevoelig zijn
en op welke manier ze verder nog zijn te
beïnvloeden. Van de andere kant, zo be-
weert althans de directeur van een farma-
ceutisch laboratorium, hebben artsen
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Handelen in het verband van de zorg-

verlening schept relaties van een ge-
heel eigen aard, die vragen om specia-
le kwaliteiten en vaardigheden en wor-
den gekenmerkt door een specifieke
moraal. De commercie van haar kant

heeft methoden en technieken ontwik-
keld waar (meestal na vertaling) de
zorgverlening baat bij kan hebben.
Echter, de commercie neigt ertoe mét
haar middelen ook haar moraal over

te dragen. 'Cave!', roept Dr. A. J. M.

van Weers, verbonden aan de interfa-
cultaire vakgroep Filosofie der Ge-
neeskunde van de Erasmus Universi-

teit Rotterdam.

zich soms georganiseerd om bedrijven on-
der druk te zetten: als deze hun voorwaar-

den niet accepteren, dreigen de artsen
alles te doen om het produkt af te kraken;
de bedrijven zouden meestal toegeven.

ARTS EN PATIËNT. . .

De door Doubovetzky gevoelde afkeer
van de praktijken van de farmaceutische
industrie komt, naar we mogen aanne-
men, voort uit zijn opvattingen over de
arts-patiëntrelatie, anders gezegd: uit de
medische moraal; dit is de moraal die de
gezondheidszorg bepaalt. De arts die een
patiënt aanvaardt gaat met hem een be-
trekking aan, waarvoor in ieder geval de
volgende elementen kenmerkend zijn.:
- De patiënt vertrouwt zich, soms op le-
ven en dood, aan de. arts toe. Deze ver-
plicht zich niet hem te genezen, maar wel
naar beste vermogen zorg voor hem te
dragen.
- De patiënt verwacht van de arts dat
deze niet zijn eigen belang laat overheer-
sen, maar bereid is zich met de patiënt te
identificeren.

- De relatie tussen arts en patiënt is een
ongelijke: het gaat om een gezonde en
een zieke, om een deskundige en een
meestal onwetende, in ieder geval om
iemand die bepaalde diensten kan verle-
nen en een ander die op deze diensten is
aangewezen;de een is afhankelijkvan de

ander. De arts moet de intrinsieke waar-
de van de patiënt respecteren.

EEN RELATIE MET GEVOLGEN

Uit deze relatie volgt prima facie een
aantal consequenties:
- De relatie tussen arts en patiënt zou
ernstig ondermijnd worden en het ver-
trouwenin de medischemoraalgeschokt,
indien de arts de patiënt zou onderwer-
pen aan proeven die met zijn ziekte niets
hebben te maken.
- Vanaf het moment dat de arts de pa-
tiënt onder zijn hoede heeft genomen,
behoort hij 'al zijn krachten' voor hem in
te zetten. Natuurlijk is hij beperkt in zijn
mogelijkheden:hij kan zijn tijd maar één
keer besteden en hij beschikt niet over
oneindige middelen. De hoogste vorm
voor de keuzes die hij in voorkomende
gevallen moet maken is de aangegane
relatie, dus niet het maatschappelijk nut
van de patiënt, niet diens al of niet scha-
delijk gedrag, niet zijn leeftijd, en aller-
minst de dobbelsteen.
- Ofschoon de arts zijn diensten behou-
dens noodgevallen mag aanbieden aan
wie hij wil, lijkt het met de medische
moraal moeilijk verenigbaar, indien hij
dit uitsluitend zou doen aan de meest
biedende. Een arts mag met recht hono-
rering verwachten voor zijn diensten,
maar menachthet verwerpelijkindien hij
zijn prestaties afhankelijkzou stellenvan
de betaling. De eigen aard van de arts-
patiëntrelatie komt wellicht het duide-
lijkst tot uitdrukkingin de norm die voor
de vergoeding geldt: niet het bereikte
resultaat bepaalt de hoogte van de hono-
rering, maar de bij de zorg betoonde
inzet.

MORAAL ONDER DRUK

De moraal van de gezondheidszorg staat
in onze dagen onder druk. De moloch van
de economie, met in zijn kielzog de tech-
niek, tracht ook bij haar binnen te drin-
gen. Natuurlijk beeft de gezondheidszorg
zich nooit of bijna nooit geheel buiten het
economisch verkeer kunnen bewegen.
De kwestie is niet of er een invloed van de
economie op de gezondheidszorg bestaat.
maar van welke aard deze is.

Het is wellicht van belang op te merken,
dat de moraal van een samenlevingssec-



tor niet fundamenteel wordt aangetast als
er zich overtredingen voordoen, noch
wanneer dit bij uitzondering gebeurt,
noch wanneer dit vaker plaatsvindt. Een
orthopeed die onnodig opereert of een
tandarts die gezonde tanden trekt, over-
treedt de moraal, maar tast deze niet
wezenlijk aan. Dat is wel het geval wan-
neer de beoordeling van het handelen
anders wordt, bijvoorbeeld wanneer eco-
nomische en technische normen de plaats
van die van de zorgverlening gaan inne-
men. Een dergelijke verandering wordt
vooral uitgelokt als een sectormoraal om
wat voor reden dan ook is verzwakt.
Daarom kan men stellen, dat demoralise-
ring van de sector gezondheidszorg zal
leiden tot politisering, juridisering of eco-
nomisering van deze sector.
Wanneer er thans sprake is van de relatie
economie-gezondheidszorg, heeft men
meestal de grenzen van deze laatste of de
voordelen van haar commercialisering op
het oog. Ons interesseert vooral in hoe-
verre het gedrag, de moraal, onder in-
vloed van de economie verandert.
Uit een vergelijking van verschillende
landen blijkt, dat economische prikkels
het aantal van door artsen verrichte ingre-
pen beïnvloeden. In landen waar de ver-
goeding geschiedt op basis van de gele-
verde prestatie, zoals West-Duitsland,
vinden per jaar gemiddeld 11 artscontac-
ten per hoofd van de bevolking plaats; in
landen waar totaalcontracten (abonne-
menten) met de artsen worden afgeslo-
ten, zoals in Groot-Brittannië en Neder-
land, beloopt dit aantal slechts 4 à 5.
Volgens de medicus Michael Arnold
beïnvloedt de aard van de vergoeding niet
alleen het aantal maar ook de waardering
van de geleverde prestaties. Beter geho-
noreerde handelingen worden hoger aan-
geslagen. Daarom staan technische pres-
taties als laboratoriumonderzoek, sono-
grafie en röntgenoscopie in rangorde bo-
ven authentiek medische activiteiten als

zorgvuldige anamnese, inspectie, palpa-
tie, percussie, auscultatie en huisbezoek,
en in het algemeen boven toewijding aan
en zorg voor de patiënt. Binnen de ge-
zondheidszorg wordt zorg lager gehono-
reerd dan techniek. Is dit uiteindelijk niet
de voornaamste reden voor de neiging
zorg afte wentelen op de lager betaalden?
Verpleegkundigen, zo hoort men al, wor-
den te duur om ze met zorg te belasten.

OMKERING VAN WAARDEN

Er lijkt een omkering van waarden plaats
te vinden. Het medisch handelen wordt
soms in die mate met het technisch hande-

len vereenzelvigd, dat alles wat medisch-
technisch kan worden gedaan ook als ge-
zondheidszorg wordt beschouwd. Van-
daar dat men in vitro fertilisatie en vele

gevallen van abortus en van plastische
chirurgie voor gezondheidszorg laat
doorgaan.
Het economisch-technisch denkec wordt

gedragen door het besef, dat de mens de
natuur beheerst. Alles kan gemaakt wor-
den, 'als men maar wil'. De morele hou-
ding teD opzichte van de anorganische
natuur, die de grondslag vormt van het
produktieproces, verschilt fundamenteel
van die ten opzichte van de organische
natuur. Arnold Gehlen ontkent hier zelfs
het bestaan van een moraal: een gezond-
heidszorg die diepgaand door deze men-
taliteit wordt bepaald ondergaat een ge-
daanteverandering; in de moraal van het
geïndustrialiseerde leven is alles wat
maakbaar is ook geoorloofd, zijn misluk-
kingen onaanvaardbaar, is wat gebrekkig
is ook verkeerd en wordt wat niet (meer)
functioneert verwijderd, vernietigd.
Tenslotte moet nog gewezen worden op
een in de Verenigde Staten - in veel op-
zichten ons voorland - steeds gebruikelij-
ker, ja onvermijdelijk geworden wijze van
praktijk voeren. Onder invloed van het
industrieel-economisch denken gebeurt
dit in toenemende mate op een defen-
sieve manier. De vrees om tot soms hoog
oplopende schadevergoedingen te wor-
den gedwongen brengt de arts ertoe zijn
activiteiten met allerlei garanties te om-
geven.

ANTWOORD

Het lijdtgeen twijfeldat er een technisch-
economischeirruptie in de gezondheids-
zorg plaatsvindt. De vraag is of dit ge-
beurt tot schade en schande van de ge-
zondheidszorg.Dat is zeker niet vanzelf-
sprekend en in alle opzichten het geval.
Toch lijkener duidelijke indicatieste !lijn
dat in de gezondheidszorg een morele
verandering plaatsvin.dtdie niet van bin-
nenuit komt, maar uit andere sectoren
van de samenleving, in het bijzonder de
economische. De vraag of de gezond-
heidszorg hierdoor minder zichzelf
wordt, kan uiteindelijk het best door de
betrokkenen worden beantwoord. Dit
antwoord moet echter aan minstenstwee
voorwaardenvoldoen: het moet getuigen
van voldoendeparticipatie en van plausi-
bele legitimatie.

Participatie - het op volwaardige en eigen
wijzen (kunnen) deelnemen aan de werk-
zaamheden van een sector - moet garan-

deren dat de verhoudingen niet alleen
worden bepaald door de gedragscodes
van afzonderlijke bedrijven of van bijzon-
dere groepen van beroepsbeoefenaren,
maar ook door de normen van bijvoor-
beeld de consumentenorganisaties; niet
alleen door de artsencode , maar ook door
de opvattingen van verpleegkundigen,
ziekenverzorgenden, maatschappelijk
werkers en patiënten. Versterking van de
participatie zal het besef doen toenemen
dat men, op grond van een gedeelde mo-
raal, de zaken onderling kan regelen. Par-
tijen zullen bij interne conflicten dan niet
(direct) een beroep op de wetgever of de
rechter doen, maar in overleg tot over-
eenstemming trachten te komen.
Legitimatie - het geven van redenen voor
het goed recht van de eigen structuur van,
en het handelen binnen een samenle-

vingssector - is niet alleen nodig voor het
kunnen functioneren van een sector,
maar ook voor haar verdediging tegen
bedreigingen uit andere sectoren. De re-
dengevende communicatie, vooral de
fundering van de eigen moraal, is van
wezenlijk belang voor een samenlevings-
sector. Deze fundering gebeurt met sec-
tor-specifieke gronden, wat voor de ene
sector geldt, hoeft nog niet voor de ande-
re sector op te gaan. Schwartländer
spreekt in dit verband van een 'Begrün-
dungszusammenhang'. Het ontdekken en
aanvoeren van deze gronden versterkt de
bestaansrationaliteit van een sector, ver-
groot het gezag van de daar van kracht
zijnde voorschriften en vormt een nood-
zakelijke voorwaarde voor het op eigen
wijze oplossen van binnen de sector op-
tredende conflicten.

Een samenlevingssector kan zich door
middel van de participatie en legitimatie
verdedigen tegen ingrepen van buitenaf.
Dit kan gebeuren door in voorkomende
gevallen van de ander te eisen dat deze
onze taal spreekt en onze moraal respec-
teert. Het gezin kan eisen dat de daar
bestaande relaties door de Staat worden

erkend; redacties van dagbladen kunnen
van de uitgevers eisen dat deze de garan-
tie geven dat de eersten kunnen functio-
neren naar eigen normen; het bedrijfsle-
ven kan staatsinmenging afwijzen door in
vrije onderhandelingen tot besluitvor-
ming te komen. De chirurg die na een
operatie naar de familie ging om haar mee
te delen dat er een fout was begaan en om
zijn spijt te betuigen over het verlies van
een verwante, bevestigt ongetwijfeld de
moraal van en de vertrouwensrelaties in
de medische sector; de leiding van het
ziekenhuis, die zich na het bekend wor-
den van uitgebreide hepatitis-B-besmet-

.



ting in stilzwijgen hulde, omdat de finan-
ciële consequenties van een schuIbeken-
tenis nog niet te overzien waren, bevor-
derde deze niet.

BEHOUD

Zorgverlening heeft van doen met men-
senin een bijzondereexistentiëlesituatie.
Handelen in dit verband schept betrek-
kingen van een geheel eigen aard, die
vragen om speciale kwaliteiten en vaar-
digheden en worden gekenmerkt door

een specifiekemoraal. De communicatie
heeft methoden ontwikkeld en tech-
nieken uitgevonden waar de zorgverle-
ning baat bij kan hebben. Meestal zal
daartoe een vertaling dienen plaats te
vinden.De commercienijgt er echter toe,
mét haar middelen ook haar moraal over
te dragen. Hierdoor wordt de zorgverle-
ning met bederf bedreigd. Wie zich niet
wil neerleggen bij een onontkoombaar
proces,zalzichdoor participatieen legiti-
matie kunnen inzetten voor het beboud
vandeeigensector, 0
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