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Ongezondleven?Dan
geenbehandeling
Een op de drie artsen wil de optie hebben om patiënten te weigeren

EdwinKreulen
REDACTIE GEZONDHEID & ZORG

Ruim een op de drie medisch specia-
listen wil een behandeling weigeren
aan mensen die het er door hun on-
gezonde leefstijl zelf naar hebben ge-
maakt dat ze die zorg nodig hebben.
Dat blijkt uit een onderzoek onder
ruim 1300 artsen, uitgevoerd door
omroep KRO-NCRV in samenwerking
met de beroepsvereniging Federatie
Medisch Specialisten.
Ruim 40 procent van de onder-

vraagde artsen, een dwarsdoorsnede
van de dokters in het ziekenhuis,
zou graag het recht hebben om een
behandeling te weigeren aan onge-
zond levende mensen. Een iets klei-
nere groep, een op de drie, zou van
dit recht zeker gebruikmaken als de
leefstijl van de patiënt bijdraagt aan
de aandoening. De groep artsen die
denkt dat hierdoor de kosten van de
gezondheidszorg omlaag gaan, is on-
geveer even groot. Iets meer dan de
helft van de specialisten wil nooit
een behandeling weigeren.
“Zeker in deze tijd van bezuinigin-

gen op de zorg zullen sommige dok-
ters die mogelijkheid er best bij wil-
len hebben. Maar dat zal nog niet be-
tekenen dat ze massaal mensen be-
handelingen gaan weigeren”, re-
ageert medisch ethicus Medard Hil-
horst, verbonden aan het Rotterdam-
se Erasmus MC.
“Een arts zal nooit zomaar verwij-

zen naar iemands leefstijl, maar me-
dische argumenten gebruiken. Die
zal zeggen: ‘U krijgt pas een lever-
transplantatie als u een tijd niet
heeft gedronken’. Of: ‘Zolang u niet
afvalt, kunnen wij niet beginnen te
proberen u via IVF zwanger te laten
worden’. Dat is allemaal vastgelegd
in de richtlijnen, en een arts die deze
toepast, zal niet snel een proces aan
zijn broek krijgen omdat hij een be-
handeling weigert. En in een spoed-
situatie, als iemand bijvoorbeeld een
bypass nodig heeft, zal de dokter
daar zeker niet vanaf zien omdat ie-
mand rookt.”

Volgens Hilhorst is het uiterst lastig
vast te stellen of een ziekte echt ie-
mands ‘eigen schuld’ is. “Er zijn al-
tijd erfelijke invloeden. En er is een
sociale component: mensen met een
laag inkomen leven vaak ongezon-
der. Moet je hen daarom dan niet
behandelen? Dat zal als een boeme-
rang op de artsen terugslaan, als je
daarover al iets wilt beslissen, lijkt

me dat een politieke zaak.”
Dokters zijn massaal van mening

dat ze de patiënt moeten voorlichten
over de gevolgen van ongezond le-
ven. Dat is volgens de meeste artsen
de manier waarop de zorgkosten zul-
len dalen.
Veel artsen denken dat hun patiën-

ten wel doorhebben dat hun levens-
stijl bijdraagt aan gezondheidspro-
blemen. Een grote meerderheid van
de ondervraagde artsen vindt dat de
overheid meer moet doen aan ge-
zondheidsvoorlichting.
Actualiteitenprogramma ‘Brand-

punt’ presenteert de resultaten van
het onderzoek vanavond.

Behandelingweigeren kannu al
Specialist selecteert zijn patiënten met medische argumenten

“Natuurlijk kijken wij naar de leef-
stijl van patiënten”, zegt Jan Wil-
lem Greve. Hij is chirurg in het
Heerlense Atrium MC en gespeciali-
seerd in de behandeling van men-
sen met levensbedreigende obesi-
tas.
“Wij selecteren onze patiënten

met een multidisciplinair team en
kijken daarbij ook of iemand bij-
voorbeeld wil samenwerken met
een diëtist.” Bij de maagverkleining
komt daar nog bij dat patiënten
moeten stoppen met roken.
“Voldoet iemand niet aan dat

soort eisen, dan zullen wij toch
echt zeggen: we gaan die ingreep
niet uitvoeren. Want het gaat om
ingrijpende operaties die risico’s
met zich meebrengen, en die moe-

ten wel zinvol zijn. Maar daarbij
zullen we dan medische argumen-
ten gebruiken.” Patiënten kunnen
gesprekken krijgen met de psychia-
ter – ‘waarom lukt het niet?’ – en
nog een paar maanden uitstel,
maar ook als ze dan hun gedrag
niet aanpassen, komen ze niet de
operatiekamer in. Dat druist aller-
minst in tegen de artseneed, zegt
de chirurg. “We willen mensen wel
beter maken.”
Het komt regelmatig voor dat Gre-

ve twijfelt: zal de patiënt die hij
gaat opereren daadwerkelijk min-
der gaan eten en op het lagere ge-
wicht blijven? “Een deel van de
mensen valt terug, maar je kunt
van tevoren niet voorspellen wie
dat zijn. En aan de andere kant is

het goed om patiënten het voordeel
van de twijfel te geven: ze doen het
vaak opvallend goed na de operatie.
Die kansen wil je niet missen.”
Zeer zware mensen zijn maar bij

uitzondering mensen die willens en
wetens zich voleten, maar natuur-
lijk heeft de leefstijl vaak bijgedra-
gen aan het probleem, erkent Gre-
ve. “Maar dat is nog geen reden om
niet te opereren. Zoals de cardio-
loog ook niet iemand zal weigeren
met verstopte kranslagaders, omdat
diegene heeft gerookt.”
Een apart recht om behandelin-

gen te weigeren, heeft de Limburg-
se arts niet nodig. Greve: “In mijn
vakgebied, met de richtlijnen zoals
we die de laatste tijd hebben ont-
wikkeld, is dat al goed mogelijk.”

Leefstijl engezondheid
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Mansveldgeeft
emissierechten
broeikasgas terug
Staatssecretaris hoopt op impuls voor
internationale klimaatonderhandelingen

JoopBouma
DUURZAAMHEID & NATUUR

Staatssecretaris Mansveld (milieu)
geeft Nederlandse rechten om
broeikasgassen uit te stoten terug
aan de VN. Ze zullen niet worden
gebruikt. Mansveld hoopt zo de in-
ternationale klimaatonderhande-
lingen een impuls te geven.
Het gaat om rechten die Neder-

land kreeg uit het Kyoto-akkoord in
1997, waarin landen afspraken
maakten om de uitstoot van broei-
kasgassen te beperken. Alle landen
kregen emissierechten voor de uit-
stoot in landbouw, transportsector
en in de bebouwde omgeving. De
Nederlandse rechten zijn volgens
Mansveld niet meer nodig omdat
de transport- en landbouwsector de
uitstoot zelf al fors hebben terugge-
drongen. Auto’s en vrachtwagens
rijden veel zuiniger, in de gebouw-
de omgeving is veel energie be-
spaard en in de glastuinbouw
wordt meer gebruik gemaakt van
hernieuwbare energie.
Eerder gaf het Verenigd Konink-

rijk een deel van de emissierechten
al terug. Ook Duitsland kondigde
vorig jaar aan de overschotten aan
Kyoto-rechten te zullen annuleren.
Het land riep andere EU-lidstaten
op hetzelfde te doen. Mansveld

geeft nu gehoor aan die oproep.
In een brief aan de Tweede Kamer

stelt de staatssecretaris dat het in-
leveren van ongebruikte rechten de
internationale klimaatonderhande-
lingen helpt. Eind dit jaar wordt in
Parijs een grote VN-klimaatconfe-
rentie gehouden. “Nederland wil
met dit gebaar de onderhandelin-
gen een positieve impuls geven en
andere landen uit de Europese Unie
oproepen om hetzelfde te doen.
Want het is onwenselijk als er veel
rechten boven de markt hangen,
omdat hierover opnieuw discussie
kan ontstaan.” Volgens schattingen
zou Nederland in 2020 rond de 90
miljoen emissierechten overhou-
den.
Het plan heeft overigens geen ge-

volgen voor bedrijven in bijvoor-
beeld de energie- en staalsector die
vallen onder de regeling voor emis-
siehandel van de EU. Zij blijven toe-
gang houden tot die emissierech-
ten. In 2014 zijn er door deze be-
drijven via de Nederlandse Emissie-
autoriteit ruim 21 miljoen rechten
gekocht, voor een gemiddelde prijs
van 6 euro per stuk; een emissie-
recht staat voor de uitstoot van
1000 kilo CO2. Binnen de EU is er
scherpe kritiek op deze emissiehan-
del, omdat de prijs veel te laag is
doordat er te veel emissierechten
op de markt zijn.

Ruimdehelft van
specialistenwil nooit
patiëntweigeren

DigitalekioskBlendlekan
beginneninDuitsland
Contracten met uitgevers

De Nederlandse onlinekiosk Blend-
le gaat de grens over: het bedrijf
heeft contracten gesloten met alle
grote Duitse uitgevers, waaronder
Der Spiegel, Die Zeit en Stern. In to-
taal zullen zeker 30 kranten en tijd-
schriften beschikbaar zijn in de
Duitse versie van Blendle. Ook Ne-
derlandse gebruikers kunnen
straks Duitse kranten lezen.
“We staan strak van de spanning”,

zegt Blendle-oprichter Alexander
Klöpping. “Duitsland is natuurlijk
een gigantisch land, met vijf keer
zoveel inwoners als Nederland. Er
heerst een echte krantencultuur: er
worden geweldige kranten en tijd-
schriften gemaakt.” Maar net als
eerder in Nederland was het in
Duitsland nog niet mogelijk om los-
se artikelen te kopen.

Blendle werd ongeveer een jaar ge-
leden gelanceerd in Nederland en
telt inmiddels meer dan 300.000 ge-
bruikers. Zes maanden na de start
kreeg het bedrijf een investering
van drie miljoen euro van The New
York Times en de Duitse uitgever
Axel Springer.
Naast Blendle zijn er veel nieuwe

journalistieke online initiatieven.
De Persgroep lanceerde vorige
maand het online magazine Paper,
met artikelen uit de Persgroep-
kranten Trouw, de Volkskrant, AD en
Het Parool en regionale titels als De
Gelderlander, Brabants Dagblad en
Tubantia. Gebruikers betalen hier-
voor zes euro per maand. Bruna is
met een e-boekenkiosk begonnen,
waar gebruikers boeken en tijd-
schriften kunnen lezen. (TROUW)
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