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D okters maken er een potje
van. Dat zou je concluderen
uit de cijfers die zorgverzeke-
raars gisteren publiceerden.
Ze tellen daarin het aantal
operaties dat ze moesten ver-
goeden per ziekenhuis en

per regio. Voor relatief simpele ingrepen, zoals
aan staar en bij de liesbreuk. Wat blijkt: in de
ene gemeente wordt veel meer gesneden dan
in een andere hoek van het land (zie kader).
Sommige ziekenhuizen doen deze ingrepen
ook nog eens beduidend vaker dan hun colle-
ga’s in dezelfde stad of regio.
Eerder dit jaar kwamen deze zogeheten

‘praktijkvariatie-cijfers’ naar buiten over de in-
greep na de rughernia. Ook die operatie wordt
op de ene plek veel vaker uitgevoerd dan el-
ders. Dat geeft het beeld van snijgrage artsen
tot wie moderne inzichten als ‘een operatie
heeft ook nadelen’ nog niet zijn doorgedron-
gen. Of andersom: misschien lopen op veel
plekken wel veel ouderen rond die onterecht
nog steeds last hebben van staar. De zorgverze-
keraars zelf branden hun vingers niet aan die
schrikbeelden, die zeggen er nadrukkelijk bij
dat zij alleen de feiten presenteren, anderen
mogen naar een verklaring zoeken.
Als het aan de Orde van Medisch Specialis-

ten – die de artsen vertegenwoordigt – had ge-
legen, waren deze cijfers niet gepubliceerd.
“De patiënt heeft er helemaal niets aan”, zegt
bestuurslid Marcel Daniëls, cardioloog in het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. “Want
de cijfers zeggen weinig over hoe het er in het
ziekenhuis aan toe gaat. Cijfers krijgen pas zin
als je er een duiding aan geeft. Waarom doet
het ene ziekenhuis een ingreep veel vaker dan
de ander? Komt het doordat er bepaalde patiën-
tengroepen komen, of zijn er andere redenen?

Iemand met een kantoorbaan zal minder snel
aandringen op een ingreep bij rughernia, en
waarschijnlijk juist sneller op een operatie te-
gen staar.”
Collega-cardiologen van Daniëls in sommige

regio’s krijgen veel minder snel een patiënt te
zien. “Ik ken collega’s uit Sneek die zeggen ‘als
mensen bij ons op de poli komen weten we bij-
na zeker dat ze iets hebben’ terwijl elders pa-
tiënten vooral komen voor geruststelling. Wie
dan concludeert dat Friese artsen terughou-
dend zijn met ingrepen, zit ernaast. Het is trou-
wens maar de vraag wat het beste is voor de pa-
tiënt, een ingreep of een conservatief beleid.
Dat is per patiënt echt verschillend, en in het
gesprek tussen arts en patiënt kan hieruit tel-
kens een andere uitkomst naar voren komen.”
In de cijfers is wel rekening gehouden met

een aantal zaken – zoals de verschillen tussen
ziekenhuizen in gemiddelde leeftijd van hun
patiënten – maar de werkelijkheid wordt daar-
mee nog steeds geweld aangedaan, stelt Da-
niëls. “Dat zien wij elke dag: de ene patiënt is
beduidend vitaler dan de ander. Dat kun je niet
zomaar in cijfers uitdrukken.”

Zorginkoop
De specialisten hebben nog een ander bezwaar:
de verzekeraars registreren alleen hun zorgin-
koop – dat zijn de kopjes waaronder bepaalde
operaties worden uitgevoerd. “Een ingreep zo-
als het knippen van de amandelen heeft geen
eigen titel – de kans is groot dat het ene zieken-
huis die onder een andere titel plaatst dan het
andere. De cijfers zijn vervuild.”
Is er dan helemaal niets met deze cijfers te

doen? “Gegevens die wel iets zeggen over de
kwaliteit van zorg, krijg je in dialoog met art-
sen. Dat gesprek heeft nauwelijks plaatsgevon-
den”, zegt Daniëls. Hij heeft sterk de indruk dat
deze cijfers ‘over de schutting zijn gegooid’ om
maar te voldoen aan de roep om transparantie
in de zorg. “Je moet dit wel zorgvuldig uitvoe-
ren. Eén algemeen rapportcijfer per dokter, dat
is niet realistisch. De ene arts is heel goed in de
spreekkamer, die zorgt ervoor dat de patiënt
de behandeling krijgt die bij hem past. Dat is
een grote uitdaging in ons dagelijks werk. Een
ander is daar minder goed in, maar die is tech-
nisch weer beter. Ons werk is teamwerk gewor-
den, de solist die alleen naar eigen inzicht han-
delt heeft nauwelijks kans meer.”
Ook een cijfer per ziekenhuis ziet Daniëls

niet zitten. Wat zegt een ‘ruim voldoende’ als
de chirurgie top is en de verloskunde onder de
maat? “Wij denken dat je toe moet naar een
palet van cijfers, waar patiënten uit kunnen ha-
len wat ze belangrijk vinden. Enigszins verge-
lijkbaar met de testscores van de Consumente-
bond. Die zet wasmachines onder elkaar en
wie dan een groot belang hecht aan een front-
lader, kijkt meteen naar dat aspect.”
Cijfers over praktijkvariatie zouden in zo’n

palet gecombineerd moeten worden met ande-
re gegevens. Zoals de vraag aan patiënten: ‘hoe
gaat het met u een tijdje na de ingreep? Heeft
u nog klachten, kunt u al weer werken?’ Da-
niëls: “En daarbij dan ook cijfers over het me-
disch-technisch handelen. Neem in mijn eigen
vakgebied bijvoorbeeld het hartinfarct: als car-
dioloog kijk je dan vooral naar de tijd die nodig
is om het bloedvat open te maken.”
Het wordt dan allemaal wel gecompliceer-

der – heeft Daniëls misschien toch iets te ver-
bergen? “Ja, dat wordt snel gezegd als je zegt
dat je de cijfers niet de goede vindt. Maar ik wil
ook de goede cijfers boven tafel krijgen. Aller-
eerst voor de patiënten, zodat die echte keuze-
vrijheid krijgen. Daarnaast ook voor artsen, zo-
dat we weten wat we kunnen verbeteren. Har-

de cijfers zeggen iets over hoe wij het doen als
dokter.”
Buitenstaanders zeggen vaak tegen de cardi-

oloog ‘jullie dokters weten toch precies wie de
beste is?’ Daniëls: “Dat is een fabeltje. Ik weet
van mijn collega-cardiologen hier in het zie-
kenhuis nog wel welke patiënt het beste bij
hen past. Maar van de andere disciplines weet
ik dat niet. En van de cardiologen in andere zie-
kenhuizen heb ik ook geen compleet beeld.
Het zou enorm helpen als we dat ook van el-
kaar krijgen. Wij zijn ook voor transparantie.
Maar dan wel met een goede duiding.”

‘Deenearts isheel goed
inde spreekkamer, de
ander is technisch
beter.Onswerk is
teamworkgeworden.’

‘De cijfers zeggen
weinigoverhoehet er
inhet ziekenhuis aan
toegaat’

Cijferlijst
voor de
dokters
Wel of niet opereren bij dezelfde aandoening,
iedere arts maakt zijn eigen keuzes. Patiënten
hebben nog weinig houvast aan de cijfers.
tekst Edwin Kreulen

Eén algemeen rapportcijfer per dokter,
dat is niet realistisch
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“Ik heb last van tranende én jeuken-
de ogen”, schrijft een 88-jarige leze-
res aan de gezondheidsredactie.
“Hoe kom ik daaraan en vooral: hoe
kom ik daar weer vanaf?” Een andere
lezeres (55) heeft ook last van tra-
nende ogen, maar dan vooral als ze
in de buitenlucht fietst. Van de oog-
arts kreeg ze oogdruppels, maar
hoeveel ze daarvan ook gebruikt, als
ze fietst blijven de tranen over haar
wangen rollen. Gek genoeg gebeurt
hetzelfde als ze ’s avonds voor het
slapen gaan in bed nog leest: voort-
durend stromen de tranen uit haar
ogen. Niet pijnlijk, wel lastig.

D e meest voorkomende
oorzaak van een tra-
nend oog is, bijzonder
genoeg, juist een droog
oog, vertelt Peter Rin-

gens, hoogleraar en oogarts bij het
Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Hij is tevens voorzitter van de kwa-
liteitscommissie van het Neder-
lands Oogheelkundig Gezelschap.
“Het traanvocht van de ogen moet
het oog vochtig houden en van voe-
dingsstoffen voorzien. Om uitdro-
ging te voorkomen, zit er een soort
filmpje op het oog”, legt Ringens
uit.
Bij gezonde ogen wordt voldoende

traanvocht aangemaakt en afge-
voerd via het traanwegsysteem.
Overtollige tranen, bijvoorbeeld bij
een huilbui, belanden in de neus.
“De essentie is dat de aanmaak en
afvoer in evenwicht zijn”, aldus
Ringens. En met die afvoer kan het
nog weleens misgaan. “Als je ouder
wordt, heb je een slechtere afvoer
omdat de toegang naar de neus

nauwer wordt. Of de tranen kun-
nen niet goed bij het traanpunt in
het ooglid komen, omdat dat wat
gaat zakken bij het ouder worden.”
“Als het oog uitdroogt, produceer

je wel veel meer tranen. Dat speelt
vooral bij vrouwen in de overgang
en bij ouderen in het algemeen bo-
ven de 70. Bijvoorbeeld als je op de
fiets zit, in de kou. Maar die tranen
zijn van slechte kwaliteit. Ze heb-
ben niet de goede samenstelling en
lossen daarom ook het probleem
van de droge ogen niet op: ze blij-
ven niet op het oog liggen, maar
rollen uit over de wangen.”
Andere klachten die mensen met

droge ogen hebben: een branderig,
vermoeid, jeukend of drukkend ge-
voel, last van het licht, bijvoorbeeld
in het donker bij autolampen, ver-
ergering van de klachten door ex-

terne factoren: rokerige ruimten of
airconditioning, last bij het lezen of
computeren, problemen met het
dragen van contactlenzen. Vaak
kunnen de klachten verholpen wor-
den door het druppelen met ‘kunst-
tranen’. Ringens: “Met oogdruppels,
zoals hypromellose, zorg je ervoor
dat je weer een filmpje op je ogen
krijgt.”
Maar als die druppels niet helpen,

zoals bij de 55-jarige lezeres? Rin-
gens: “Wat kan helpen, is de traan-
wegen laten doorspuiten. Dat is een
poliklinische behandeling, die bij
wijze van spreken in de spreekka-
mer plaatsvindt.”
SYTSKE VAN AALSUM

Zelf een gezondheidsvraag insturen?
Mail naar gezondheid@trouw.nl of
twitter: @doktertrouw

K halid Musa komt stra-
lend mijn spreekkamer
binnen. Zijn witte tan-
den steken vandaag nog
sterker af tegen zijn

diepzwarte huidskleur. “Dokter,
volgende week ga ik weer terug
naar mijn land. Na veertien jaar is
het er weer veilig. Ik denk dat ik
daar beter mijn toekomst op kan
bouwen. Ik heb er zin in. Ik wil
met u mijn medicijnen doorne-
men. In Soedan zijn ze heel kost-
baar of niet te krijgen.”
Meneer Musa ken ik al heel wat

jaren. Hij is een grote en stevige,
zeg maar gezette, goedlachse man
van veertig jaar uit Soedan. Negen
jaar geleden vroeg hij asiel aan in
Nederland. Ik ben toen door zijn
advocaat benaderd om te zorgen
voor medische bewijslast ter on-
derbouwing van hem aangedaan
geweld en onveiligheid.
Echt belangrijke medische bewij-

zen kon ik die advocaat niet leve-
ren. Na jarenlange procedures is
zijn asielaanvraag twee jaar gele-
den afgewezen.
Hij heeft veel vertrouwen in de

medewerkers van ons centrum.
Dat is vooral gekomen toen we
hem van een erg pijnlijke gestolde
aambei afhielpen. De kleine, maar
pijnlijke ingreep was onmiddellijk

effectief. Hij is sindsdien altijd erg
dankbaar.
Meneer Musa is van jongs af aan

al hartpatiënt en onder behande-
ling van artsen. Zeven jaar geleden
kreeg hij, nog maar net in Neder-
land, een ernstig hartinfarct. Dat
is goed afgelopen. Natuurlijk wel
met een waslijst aan medicijnen
en controles die onze verpleegkun-
dige uitvoert.

Ik maak een uitdraai van zijn actu-
ele medicijnenlijst en we nemen
de lange lijst van medicamenten
door. Een deel is door de cardio-
loog voorgeschreven en een deel
door ons. Hij had al uitgezocht wat
er wel en niet te krijgen was in
Soedan. Ik kijk wat er eventueel
geschrapt kan worden en welke al-
ternatieven soms mogelijk zijn.
Ons Nederlandse beleid na een
hartinfarct is gebaseerd op uitge-
breide onderzoeken. Dan bieden

we iedereen een breed standaard-
pakket van geneesmiddelen aan,
waaronder antistollingsmedicij-
nen en cholesterolverlagers. Wat
gebeurt er nu als iemand dat maar
ten dele volgt of kan betalen zoals
bij meneer Musa? Dat is lastig.
“De antistolling kunt u goedkoop

via in Soedan verkrijgbare aspi-
rientjes regelen. Die kunt u dan in
stukjes knippen. De druppeltjes vi-
tamine D die u nu slikt, heeft u in
Soedan niet meer nodig. Hier
maakt u te weinig vitamine D aan.
U heeft een zwarte huid en de Ne-
derlandse zon schijnt voor uw
huid te weinig. In Soedan is vol-
doende zon. Dan maakt u zelf vol-
doende vitamine D.”
Ik bespreek nogmaals dat hij

voor zijn eigen gezondheid toch
echt mag afvallen. Mogelijk dat
zijn voedings- en beweegpatroon
verbetert. Zo blijft er een overzich-
telijke én haalbare medicijnlijst en
adviezen over. De lijst met mijn
aantekeningen neemt hij dank-
baar aan. Aan het einde neemt hij
mijn beide handen stevig vast,
kijkt me heel diep in mijn ogen en
zegt: “Dokter, bedankt voor alles.”
Ik ben zelf ook geroerd en wens

hem het allerbeste toe. Ik wens
hem alle gezondheid en geluk toe.
Ik hoop dat het er echt veilig is.

Sommige tranenzijn
vanslechtekwaliteit
het consult

Oogdruppels zorgen ervoor dat je een filmpje op je ogen krijgt. foto colouRbox

‘U heeft een
zwarte huid en de
Nederlandse zon
schijnt voor uw
huid teweinig’

terug naar Soedan,
met een lijst medicijnen

Een heupoperatie
in het Kennemer
Gasthuis in
Haarlem.
foto GeRaRd van

daalen, anP
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in de spreekkamer Richard Starmans

Operaties per regio

Koepel Zorgverzekeraars Nederland
gaf gisteren de cijfers vrij over zeven
veel voorkomende aandoeningen. De
verschillen in het aantal operaties
kunnen per regio flink uiteenlopen.
Waar bijvoorbeeld in Almere en op
Walcheren van de 100.000 inwoners
er jaarlijks rond de 300 worden ge-
opereerd aan het carpaal-tunnelsyn-
droom, zijn dat er in een stad als Am-
sterdam rond de 100. Kregen in 2011
van de 100.000 burgers in steden als
Alkmaar en Emmen 1300mensen een
ingreep tegen staar, op bijvoorbeeld
Texel was dat iets meer dan de helft
daarvan: 750. Operaties voor een
liesbreuk: rond de 250 in Limburg-
Noord en niet veel meer dan de helft
daarvan in een groot deel van Over-
ijssel. Daarnaast ging het over de
nieuwe heup en - knie, over een in-
greep bij de rughernia en over het
verwijderen van de galblaas.
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