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‘Laat patiënt eigen
dokter kiezen’
Redactie gezondheid & zorg

Patiënten in het ziekenhuis moeten
in de toekomst op basis van een rijtje
kwaliteitscijfers zelf kunnen kiezen
waar zij het liefst geopereerd willen
worden. Eén cijfer per ziekenhuis of
per dokter heeft weinig zin.
Dat vindt bestuurslid Marcel Da-

niëls van de Orde van Medisch Speci-
alisten. Vergelijk het met de Consu-
mentenbond, zegt hij. Als die wasma-
chines test, geeft die scores voor
meerdere aspecten. De klant kan dan
zelf laten meewegen welk aspect hij
zwaar laat wegen.
“Wat goede zorg is, kan sterk ver-

schillen van patiënt tot patiënt”,
zegt Daniëls. De ene patiënt wil lie-
ver eerder een operatie – aan bij-
voorbeeld staar of de heup na artro-
se – de ander ziet het liever nog even
aan, al dan niet met pijnstilling.
Daniëls, cardioloog in Den Bosch,

hekelt de neiging om uniforme be-
oordelingscijfers van ziekenhuizen
en artsen te publiceren. Deze week
maakte Zorgverzekeraars Nederland,
de koepel van verzekeraars, cijfers
bekend over de zogeheten praktijk-
variatie. Die laten zien dat op de ene
plek een bepaalde operatie veel va-
ker wordt uitgevoerd dan elders. Zo
is de kans op een operatie tegen staar
in de ene regio bijna twee keer zo
groot als elders.
“Dat zijn cijfers zonder het verhaal

erachter, die zeggen niets over de
kwaliteit van artsen”, zegt Daniëls.
Volgens hem zijn mensen in bepaal-
de regio’s terughoudend met zieken-

huisbezoek en verschilt ook de ge-
middelde vitaliteit van patiënten per
ziekenhuis. Hetzelfde bezwaar geldt
volgens de bestuurder van de specia-
listenvereniging voor de recent gepu-
bliceerde sterftecijfers per zieken-
huis. Die zeggen niets over de werke-
lijke kwaliteit binnen de operatieka-
mers. Hij roept verzekeraars en pa-
tiëntenorganisaties op samen te wer-
ken aan een breed overzicht van ge-
leverde ziekenhuiszorg.
Zowel zorgverzekeraars als patiën-

tenorganisaties hebben begrip voor

Daniëls’ opmerkingen. De cijfers van
deze week zijn nog niet het ultieme
rapportcijfer van ziekenhuizen, be-
aamt Sytske de Vries van Zorgverze-
keraars Nederland. “Maar artsen
kunnen zelf, net als de patiënt, actie
ondernemen wanneer een instelling
een extreme score heeft. Dan is er
toch kans dat er overbehandeling is
of juist onderbehandeling.”
Ook zorgverzekeraars zijn voor-

standers van uitgebreidere uitkomst-
scores, waarin ook staat hoe het pa-
tiënten na de ingreep vergaat. “Voor
het zover is, willen wij onze bijdrage
leveren aan openheid in de zorg.”
“Cijfers over verschillen in aantal

operaties zeggen niet alles”, zegt ook
Wilna Wind van patiëntenkoepel
NPCF “Maar als je ze helemaal niet
geeft, weten we nog minder. En je
kunt ze wel gebruiken om patiënten
inzicht te geven in de verschillende
behandelmogelijkheden.”
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Ontploffing in Roermond

Eén bewoner raakte gewond en
moest naar het ziekenhuis, een
tweede was even zoek, maar
bleek niet thuis te zijn, de
brandweer redde twee honden
en vijf vissen. Maar vooral de
schade aan het gebouw was
groot na een zware explosie op
de vijfde verdieping van een ap-
partementencomplex aan de
Venloseweg in Roermond. Door
de explosie werden de voor- en
achterpui van de woning wegge-

blazen. Direct na de explosie, die
gisteren rond tweeën plaats-
vond, ontstond een brandje,
maar dat was snel geblust. Voor
het pand was de grond bezaaid
met brokstukken.
De brandweer heeft het apparte-
ment inmiddels gestut. De vier-
de en vijfde verdieping van het
complex zijn ontruimd. De be-
woners van de appartementen
zijn opgevangen in de kantine
van corporatie Wonen Limburg
in Roermond, de verhuurder van
het complex. Die zorgt ook voor
opvang zolang de mensen niet
terug kunnen. De oorzaak van
de explosie is nog niet bekend.
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Explosieblaast
voor-enachterpui
uitwoning

‘Vergelijk het met de
Consumentenbond.
Als die wasmachines
test, geeft die scores
voor verschillende
aspecten.’

Wiewint bij downloadverbod?
Niet per se demuziekindustrie
Seije Slager

Het juridische kaartenhuis rondom
het downloaden is eindelijk inge-
stort: het Europese Hof heeft geoor-
deeld dat de Nederlandse regelge-
ving niet deugt, en dat Nederland
moet ophouden met het tolereren
van ‘downloaden uit illegale bron’.
Het ministerie van justitie reageer-
de door per direct een ‘download-
verbod’ af te kondigen.
De Tweede Kamer was daar de af-

gelopen jaren steeds tegen. In Ne-
derland mocht je, kort gezegd, niet
uploaden, maar wel downloaden.
Zo probeerde de wetgever de illega-
le verspreiding van auteursrechte-
lijk beschermd materiaal tegen te
gaan, maar werden individuele ge-
bruikers ook beschermd tegen bui-
tenissige voorbeeldrechtszaken. In
de Verenigde Staten worden bur-
gers soms voor honderdduizenden
dollars aangeklaagd voor het
downloaden van een paar
MP3’tjes.
De rechthebbenden werden in dit

systeem gecompenseerd voor inko-
mensverlies door een ‘thuiskopie-
heffing’, die nog stamt uit het tijd-
perk dat illegale muziekversprei-
ding vooral gebeurde via cassette-
bandjes en VHS-banden. Op ieder

bandje betaalde je een bedrag dat
weer verspreid werd onder recht-
hebbenden.
Inmiddels vindt illegale versprei-

ding natuurlijk op veel meer manie-
ren plaats, en betalen Nederlanders
dus ook een heffing over laptops,
externe harde schijven en tele-
foons.
Het systeem liep op allerlei manie-

ren tegen zijn limieten aan. Ten
eerste technische: nu veel films en

muziek via zogeheten torrent-
bestanden worden verspreid, lopen
uploaden en downloaden door el-
kaar.
Mensen die hun telefoon gewoon

gebruiken om mee te bellen, beta-
len indirect mee aan de muziek van
anderen. Bovendien: niemand ga-
randeert dat het geld dat met de
thuiskopieheffing wordt opgehaald
ook bij de juiste rechthebbenden
belandt.
Door dit hele kaartenhuis heeft de

Europese rechter nu in een keer
een streep gezet.
Betekent dit nu een overwinning

voor de film- en muziekindustrie,
in de strijd tegen het illegaal
downloaden? Dat valt nog maar te
bezien. De afgelopen jaren zijn pla-
tenmaatschappijen een beetje te-
ruggekomen van de strategie van
verbieden en vervolgen.
Hoewel in het vonnis van het Eu-

ropese Hof nog de redeneertrant
doorklinkt die stelt dat iedere ille-
gaal verspreide kopie betekent dat
er een legale kopie minder ver-
kocht is, blijkt dat de uitweg uit
het download-dilemma eerder in
verleiden dan in verbieden gelegen
is.
Juist in alle landen waar legale

streamingservices zoals Spotify voet
aan de grond hebben gekregen, stij-
gen de omzetten in de muziekindu-
strie weer. Als je het legale alterna-
tief gewoon makkelijker en aan-
trekkelijker maakt dan het illegale,
blijkt dat veel effectiever dan
rechtszaken, om mensen op te la-
ten houden met illegaal downloa-
den.
De belangrijkste winnaars in deze

zaak zijn dan ook degenen die hem
hadden aangespannen: de fabrikan-
ten van blanco cd’tjes.

De uitweg uit het
download-dilemma:
verleiden werkt
beter dan verbieden

Orde Medisch Specialisten pleit voor uitgebreide kwaliteitscijfers


