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Choosing Wisely  
Canada laat dokters 
kijken naar hun maat-
schappelijke verant-
woordelijkheid. Vlak 
voor de grote corona-uit-
braak bezocht grondlegger 
Wendy Levinson Nederland om 
haar ervaringen te delen.

V oor Wendy Levinson was het beroemde Physician 
Charter, dat miljoenen artsen in honderden landen 
adopteerden als basis voor hun medisch handelen, 
een keerpunt. ‘Dit handvest uit 2002 wees op hun 

tweede, maatschappelijke, verantwoordelijkheid: verdeel de 
beschikbare zorg rechtvaardig. En handel dus zo efficiënt 
mogelijk. If the system isn’t efficient, it can’t be just.’ Vanaf 
2002 kwam onderzoek naar onnodige zorg op gang. In 2012 
startte Choosing Wisely in de Verenigde Staten en twee jaar 
later in Canada. Wendy Levinson was erbij betrokken.

Welke inzicht bracht Choosing Wisely?
‘Onderzoek laat zien dat dertig procent van onze 
gezondheidszorg mogelijk geen waarde toevoegt 
of zelfs schadelijk is. En het gekke is: als dokter en 
wetenschapper voelden we dat wel aan, maar we 
spraken er niet over. We hadden vooral aandacht 
voor patiëntgroepen die we niet bereiken. 
Medische studies gaan vrijwel altijd over het 
introduceren van nieuwe medicijnen of onder
zoek, nauwelijks over het stoppen ervan. De focus 
op "ondergebruik" verdrong lang het zicht op alles 
wat we doen waar patiënten géén baat bij hebben. 
Choosing Wisely biedt juist dat perspectief.’

Waarom beschrijft u 
‘overuse’ als een diep-

geworteld aspect van onze 
zorgcultuur?

‘Onder het onnodige en 
overmatige gebruik van gezond

heidszorg schuilt een complex 
mechanisme. De toegewijde dokter wil 

niets over het hoofd zien en doet liever te veel 
dan te weinig. De patiënt rekent op antibiotica bij 

keelklachten en beeldvormend onderzoek bij een zere rug. Er 
is te weinig tijd voor een goed gesprek over het nut van een 
test of medicijn. En natuurlijk de verwachtingen van medici 
onderling, zoals de orthopeed die ervanuit gaat dat de family 
doctor eerst beeldvormend onderzoek aanvraagt voordat hij 
de patiënt doorverwijst. En de belangrijkste factor: we volgen 
onze routines.’

Hoe hielp Choosing Wisely dit mechanisme open te breken?  
‘Vooral door dokters te betrekken en uit te dagen op hun 
leiderschap. We vroegen hen naar vijf voorbeelden van 

onnodige zorg in hun praktijk, inclusief aanbeve
lingen om die voorbeelden te lijf te gaan. Diezelfde 
vraag kregen verpleegkundigen, apothekers en 
tandartsen. Dit leverde ruim 270 aanbevelingen op. 
De beweging groeide hierdoor van binnenuit er 
ontstond draagvlak. Medisch leiderschap blijft 
cruciaal voor verandering. De overheid kan immers 
moeilijk zeggen: "We vragen geen beeldvormend 
onderzoek meer aan bij lage rugpijn." Waar dokters 
de leiding nemen, zie je vooruitgang.’

‘Een systeem dat  
niet efficiënt is, kan niet 

rechtvaardig zijn'

Choosing Wisely in Canada

Net op tijd
Wendy Levinson vloog 

over uit Toronto voor het 
afscheidssymposium 

voor scheidend Federatie 
voorzitter Marcel  

Daniëls. Op 4 maart hield 
ze een lezing over 

Choosing Wisely. Tot vlak 
voor haar reis had ze nog 
getwijfeld: 'Kan ik in ver
band met COVID19 wel 
komen?' Het weekend na 

haar terugreis ging de 
intelligente lockdown in.

 Lees het tweede deel van het interview op  
demedischspecialist.nl/magazine. Wendy Levinson schetst daar 
de impact van Choosing Wisely op het Canadese zorgsysteem.
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