
DE ZORG IS DOODZIEK
 EEN RECEPT OM ONZE ZIEKENHUIZEN 

BETER TE MAKEN

         CEES WITTENS

DE ZORG IS DOODZIEK
/ EN

 EEN
 RECEPT OM

 ON
ZE ZIEKEN

H
U

IZEN
 BETER TE M

AKEN

U krijgt in een ziekenhuis vaak niet de 
best denkbare zorg. Zorgverleners, 
management en ondersteunende dien-
sten zijn er met veel zaken bezig, maar de 
zorg voor de patiënt staat lang niet altijd 
voorop, in elk geval niet bij iedereen. Er is 
nog veel geld te besparen in de zorgsec-
tor en dat geld kunnen we de komende 
jaren goed gebruiken. Door  oneindig te 
prutsen aan systemen en structuren, 
hebben we een stelsel gebouwd als een 
wangedrocht. Wie is er nog  trots op dat 
hij werkt in een ziekenhuis?

Cees Wittens kent veel ziekenhuizen van 
binnen. Hij is al jarenlang vaatchirurg, 
opleider en geeft leiding aan groepen 
specialisten. Daarnaast is hij hoogleraar 
Veneuze Chirurgie aan het Maastrichts 
Universitair Medisch Centrum en direc-
teur van het Europees Veneuze Centrum 
in Aken-Maastricht.
In dit boek bespreekt Cees Wittens acht 
mythes over ziekenhuizen, zoals die leven 
bij een breed publiek. Feilloos prikt hij ze 
door en ontneemt hij de lezer het roos-
kleurige beeld van de gezondheidszorg 
in Nederland. Hij toont aan dat de zorg 
in Nederlandse ziekenhuizen veel beter 
en efficiënter kan. Voorwaarde is wel dat 
ziekenhuizen, zorgverleners en vooral 
ook onze overheid bestaande, vertrouwde 
paden durven te verlaten.

Na zijn analyse schetst Cees Wittens zijn 
voorstel voor betere – en beter betaal-
bare – zorg in 2050. Dit boek is een 
uitnodiging om verder te praten. En niet 
vrijblijvend, want verandering is hard 
nodig.
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ijdens het maken van dit boek, ging 
mijn mobiele telefoon. Een chirurg 
aan de lijn, die bezig was met een 

operatie aan bloedvaten in het been. De 
patiënt was onder narcose en halverwege de 
ingreep was de vraag: hoe gaan we nu het 
beste verder? 
Ik ben goed bekend met chirurgische ingre-
pen als deze. Dat weten veel collega’s in het 
land en daarom word ik weleens verrast door 
telefoontjes van behandelaren die tijdens de 
ingreep hulp vragen. En inderdaad: soms als 
de patiënt al op de operatietafel ligt. 
In dit geval deed ik wat ik altijd doe: ik stond 
mijn collega geduldig te woord, vertelde dat 
hij achteraf  beter een ander type scan had 
kunnen maken om het probleem te kunnen 
lokaliseren en hoe hij nu het beste verder kon 
handelen. En ja, ik was bereid zijn patiënt de 
komende weken eens te zien.

Ik legde de telefoon weer neer, als altijd 
vervuld van een mengeling van verbazing en 
onbegrip. 
Laat ik voorop stellen dat het natuurlijk 
prima is als een medicus raad zoekt bij een 
collega met meer ervaring op een bepaald 
terrein. Dat is altijd beter dan op eigen 
 houtje verder gaan. Fundamenteel is echter 
de vraag: hoe is het mogelijk dat behande-
lingen worden uitgevoerd door zorgverleners 
die de problematiek van de patiënt niet 
geheel overzien of  die een medische ingreep 

eigenlijk niet beheersen, bijvoorbeeld omdat 
ze die te weinig uitvoeren? Waarom laten 
ziekenhuizen dit toe, waarom maakt ons 
systeem dit mogelijk? 
Stelt u zich even voor dat een piloot, die 
weinig ervaring heeft met een Airbus A300, 
toch maar even de landing inzet en vlak voor 
Schiphol nog even met een ervaren collega 
belt om advies te vragen.

Dit voorbeeld is geen verwijt aan de betrok-
ken chirurg. Hij of  zij, dat laat ik even in het 
midden, is onderdeel van een systeem dat 
we in de loop der jaren gezamenlijk hebben 
gebouwd. Een systeem waarin het resultaat 
van medisch handelen onvoldoende struc-
tureel wordt gemeten. Een systeem waarin 
de werkelijke prestaties van zorgverleners 
en ziekenhuizen – ondanks de vele  enquêtes 
en ‘ranglijstjes’ van wie ze ook maar wil 
opstellen – daardoor grotendeels buiten 
beeld blijven. Een systeem dat daardoor in 
zichzelf  – en dat is een ernstig verwijt – te 
weinig bijdraagt aan betere behandelingen 
en betere zorg.

De kern van dit boek wordt gevormd door 
een pleidooi om de zorg in Nederlandse zie-
kenhuizen geheel opnieuw op te zetten. We 
kunnen voor hetzelfde geld dat we daar nu 
aan uitgeven veel betere zorg leveren. Dat zal 
ook nodig zijn om de gevolgen van de ver-
grijzing op te vangen. Ik pleit dus niet voor 

WOORD VOORAF 
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het veranderen van het bestaande  systeem; 
hier een maatregel, daar een maatregel en 
dan maar weer kijken hoe het verder gaat. 
Dat is de laatste tientallen jaren  voortdurend 
gebeurd. Opeenvolgende kabinetten heb-
ben – vanuit begrijpelijke bezorgdheid – 
 gemorreld aan wetten, regels en organisaties. 
Daardoor is een chaotisch bouwwerk van 
managementlagen, verantwoording en bu-
reaucratie ontstaan. Het heeft geen zin daar 
verder aan te sleutelen. Vrijwel geen enkele 
maatregel heeft de afgelopen decennia echt 
geleid tot betere zorg tegen lagere kosten.

Ik pleit ervoor een wit vel papier te nemen. 
Bovenaan dat papier zetten we een jaartal: 
2050. Daaronder schetsen we de contouren 
van een nieuw, ideaal en vooral eenvoudig 
stelsel van zorg in ziekenhuizen. Wat is 
goede zorg? Hoe zorgen we voor optimale 
behandel richtlijnen? Hoe registreren we het 
resultaat van onze behandelingen? Hoe kan 
ICT ons helpen? Wat doen we met de regis-
tratie? Welke eisen stellen we aan zorgverle-
ners? Kunnen we kiezen voor verdergaande 
specialisatie of  moeten specialisten alleskun-
ners blijven, zoals nu? Welke typen zieken-
huizen zijn nodig? Wat is de rol van acade-
mische centra? Hoeveel hebben we daarvan 
nodig? Hoe ziet een ideaal ziekenhuis eruit? 
Hoe is dat georganiseerd? Wat is nodig aan 
management?

2050. Zo’n lange tijdshorizon is nodig om tot 
fundamentele veranderingen te komen. Ik 
ben er namelijk van overtuigd dat bestaande 
organisatievormen plaats moeten maken 

voor heel andere, dat instituties moeten 
worden vervangen door betere, maar dat bij-
voorbeeld ook functieprofielen (en daarmee 
ook opleidingen) van zorgverleners ingrij-
pend aangepast moeten worden. Ook zal de 
‘bedrijfscultuur’ in onze ziekenhuizen anders 
moeten. Dat vergt allemaal tijd en vraagt een 
duidelijke langetermijnvisie, die de komende 
jaren consequent – en zonder bijsturing op 
de hoofdlijnen – wordt uitgevoerd. Vergelijk 
het met het langjarige Deltaprogramma dat 
we in Nederland hebben om ons te bescher-
men tegen het oprukkende water.

Dit boek is geschreven vanuit een grote 
betrokkenheid bij de Nederlandse gezond-
heidszorg en liefde voor het vak van medisch 
specialist. Het vak dat ik – net als duizenden 
van mijn collega’s – al vele jaren met passie 
mag uitoefenen.
In de volgende hoofdstukken zet ik uiteen 
waarom een fundamentele verandering 
nodig is. Het kan zijn dat ik daarbij soms een 
bocht afsnijd of  een nuance over het hoofd 
zie. Daarvoor bij voorbaat mijn excuses.
In het laatste hoofdstuk schets ik  persoonlijke 
ideeën voor het plan voor 2050. Zo zou het 
kunnen, maar wellicht ook anders. Mijn 
voorstel is niet bedoeld als blauwdruk, maar 
als een aanzet voor de discussie over echte 
vernieuwing van onze zorg en voor verdere 
professionalisering van ons vak als zorgver-
leners.

Ik ben er klaar voor. U ook?

Cees Wittens

T
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MYTHE 1 1110

Iets om even over na te denken. Stel, u heeft een probleem met uw gezondheid en 
komt via uw huisarts terecht bij een medisch specialist. U moet een operatie onder-
gaan in het ziekenhuis of in de polikliniek. En u denkt dat uw medisch specialist de 
best denkbare, zorg levert. Ja toch? Hij is een sym pathieke dokter, hij werkt al jaren 
in het ziekenhuis, dus deze operatie zal hij toch ook wel goed kunnen, toch?
Misschien wel, maar misschien ook niet. U weet het niet en u zult het ook nooit 
weten. Ik ook niet. Gaat het goed met de ingreep, dan ligt het aan de kwaliteit van de 
specialist. Gaat het niet goed, dan is dat toeval, pech, ligt het aan de omstandigheden: 
kan gebeuren is dan de conclusie. Complicaties kunnen nu eenmaal optreden, geen 
enkele ingreep is zonder risico’s. En daar mag u het dan mee doen.

Weinig beroepsbeoefenaren die met mensenlevens van doen hebben, worden bij de 
uitoefening van hun werk zo weinig gecontroleerd als medisch specialisten. Vergelijk 
het maar eens met politieagenten of  met piloten van verkeersvliegtuigen. Gebeurt er 
tijdens hun werk iets dat afwijkt van de norm, dan wordt hun gedrag achteraf  onder 
een vergrootglas beoordeeld. En terecht. Had die agent moeten schieten in die om-
standigheden, heeft die piloot een beoordelingsfout gemaakt? En vooral: wat kan de 
beroepsgroep leren van eigen fouten? En natuurlijk wordt dat niet ter beoordeling 
overgelaten aan de directe collega’s. Nee, dat zou wel heel simpel zijn, daar wordt 
 niemand beter van. Je mag iemand immers niet kwalijk nemen dat hij een collega met 
wie hij jaren samenwerkt de hand boven het hoofd houdt. Dus dat schiet dan niet op.

In de gezondheidszorg is dat anders. Ik ben zelf  al jaren medisch specialist en het 
blijft me verbazen. Laat ik vooropstellen: de meeste van mijn collega’s doen hun 
werk zo goed mogelijk en met veel passie voor hun vak. Daar is niets op aan te mer-
ken. De  cultuur van toezicht en controle, die in andere beroepsgroepen zo volkomen 
vanzelfsprekend is, ontbreekt echter onder medisch specialisten. Dat is zo gegroeid in 
decennia waarin de medicus door zijn patiënten als een halve tovenaar werd gezien. 
Hij wist hoe het zat, hij wist hoe het moest, aan zijn beroepsvaardigheden hoefde niet 
getwijfeld te worden. Een kruising tussen Onze Lieve Heer en Sinterklaas, om een legen-
darisch liedje van Annie M.G. Schmidt te citeren.
Natuurlijk, er wordt tegenwoordig heus wel eens een medisch specialist door de 
beroepsgroep uit zijn ambt gezet, maar dat zijn de grote uitzonderingen. Het zijn er 
jaarlijks maar een handvol op die vele duizenden specialisten die ons land telt. Wie 
iets weet van kansberekening en statistiek, begrijpt uit de getallen alleen al dat het 
aantal disfunctionerende beroepsgenoten groter móet zijn. Uit de fruitmand van onze 
beroepsgroep worden momenteel alleen de door-en-door rotte appels verwijderd.  
De exemplaren die ongeveer iedereen wel ziet liggen.

Dat is de eerste teleurstelling dus: ik kan niet garanderen dat u bij een medische in-
greep de best denkbare zorg krijgt. Ik heb er nog een. We hebben géén gegevens, we 
hanteren niet of  nauwelijks meetinstrumenten om het presteren van medisch specialis-
ten te beoordelen. Eigenlijk is dat nog veel zorgelijker. We tasten in het duister. 
Hoe kan dat? Het grootste deel van de zorg van medisch specialisten is immers gestan-
daardiseerde zorg. Dat wil zeggen: de mensen die geacht worden ergens verstand van 
te hebben, hebben samen vastgesteld op welke manier een aandoening het beste kan 
worden behandeld. De beroepsgroep maakte een ‘behandelstandaard’ op basis van 
een uitgebreide analyse van de meest relevante onderzoeksresultaten. En in  principe 
zouden de medici zich vervolgens aan die standaarden kunnen houden, tenzij er 
goede redenen zijn om dat niet te doen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de zorg die 
we verlenen evidence based is, dat wil zeggen: gebaseerd op de laatste stand van het 
wetenschappelijk onderzoek.

Nu zijn er twee complicaties. De eerste is dat het sterk afhankelijk is van de kwaal 
en van de medische discipline in welke mate een ‘behandelstandaard’ daadwerkelijk 
wordt toegepast. Soms is dat in bijna 100 procent van de gevallen, maar soms ook 
wordt de standaard van de beroepsgroep nog niet in de helft van de gevallen als uit-
gangspunt genomen. Dat is op zichzelf  al bijzonder, want dan denkt de specialist het 
dus beter te weten dan alle verzamelde kennis in zijn beroepsgroep samen. Eigenlijk is 
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dat alleen structureel toelaatbaar als een standaard op een gammele wetenschappelijke 
basis gestoeld is – en ook dat komt voor natuurlijk – gewoon omdat we nog te weinig 
weten van een bepaalde aandoening of  behandeling. De medische wetenschap blijft 
immers in ontwikkeling. Maar vaak ook is de behandelstandaard wel gebaseerd op 
degelijke research en dan nog wordt ze lang niet altijd toegepast.

Veel ernstiger is dat door de bank genomen niet of  nauwelijks wordt geregistreerd 
wat de resultaten zijn van medische ingrepen, laat staan dat de resultaten van de ene 
 medisch specialist naast die van de andere gelegd worden of  dat daarover kritische 
vragen worden gesteld. 

Dat is jammer en slecht voor de totale kwaliteit van de zorg. Behandelstandaarden zijn 
immers gebaseerd op onderzoek onder geselecteerde groepen patiënten. Hoe goed 
ze ook worden uitgevoerd, het blijven in zekere zin altijd laboratoriumsituaties. De 
praktijk is de echte proof  of  the pudding. Dat is al één belangrijke reden om heel precies 
te registreren welke medische ingreep is verricht en met welke resultaten, inclusief  
eventuele complicaties. Ervaringsgegevens die behulpzaam kunnen zijn bij het verder 
verbeteren van behandelrichtlijnen. Anders gezegd: we maken de zorg beter door 
praktijkervaringen nauwkeurig te registreren, te delen en te verwerken in nieuwe 
behandelinzichten. Registratie, registratie, registratie dus. Veel daarvan kan via slimme 
ICT geregeld worden. Ik kom daar in een volgend hoofdstuk op terug. 

Het vastleggen van de resultaten van ingrepen zou echter ook om een andere reden 
verstandig en vanzelfsprekend moeten zijn. Aan de hand van zulke registraties wordt 
het namelijk mogelijk medisch specialisten objectief  te beoordelen. Voorwaarde is dat 
duidelijk is omschreven op welke manier een patiënt in een bepaalde situatie het beste 
kan worden behandeld en welke ‘foutenmarge’ acceptabel is. Waar gewerkt wordt, 
worden fouten gemaakt, ook in de operatiekamer. En niet altijd hebben we alle om-
standigheden volledig in de hand. Dus wat zijn acceptabele percentages als het gaat 
om infecties, nabloedingen en andere zaken die je liever zou willen vermijden? Is dat 
bij dit soort ingrepen tien procent, is dat bij een ander soort behandelingen twintig 
procent? Laten we dat dan vastleggen en elkaar daaraan houden. En welk percentage 
van onze patiënten mag bij een bepaald type ingreep onder onze handen overlijden? 
Op die manier krijgen we objectieve gegevens om het functioneren van medisch 
specialisten te beoordelen. Wie als specialist structureel onder de maat presteert, moet 
geholpen worden om beter te worden. En lukt dat niet, dan kan hij beter een ander 
vak gaan uitoefenen.

Zover is het echter nog lang niet in onze ziekenhuizen. We registreren onze echte 
prestaties veel te weinig. Medisch specialisten worden meer afgerekend op het aantal 
verrichtingen dan op de kwaliteit van die verrichtingen. Onze gezondheidszorg zou veel 
beter kunnen. Het is maar dat u het weet. U kunt er alleen op dit moment niet veel 
mee.

Zij ho r e n
b ij mij . . .

36 BESTUURDERS PER ARTS . . .

Z ij ho r e n
b ij mij . . .
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Na de teleurstelling van het eerste hoofdstuk, moet ik u voorbereiden op een tweede. 
Je zou denken dat het bovenstaande volkomen logisch is. Stel dat uit wetenschappe-
lijke studies blijkt dat een geneesmiddel een positief gezondheidseffect heeft voor 
patiënten met een bepaalde aandoening. Dan wordt zo’n geneesmiddel  toegelaten 
om het te kunnen voorschrijven, maar dan gaan we natuurlijk wel consequent 
 registreren of de belofte van dat nieuwe middel ook wordt waargemaakt. Dat geldt 
 uiteraard net zo goed voor een implantaat of een medisch hulpmiddel. Eerst onder-
zoek doen in het laboratorium, daarna onderzoek doen onder speciaal daarvoor 
geselecteerde patiënten en dan loslaten op de praktijk. En dan is het tijd om als zorg-
verleners uit de praktijk systematisch na te gaan of de onderzoekers gelijk hadden.

Logisch, maar jammer genoeg gebeurt het niet. In het algemeen geldt: niks geen be-
oordeling op basis van praktijkervaringen. 
En toch kun je er flink naast zitten met onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen of  
nieuwe medische hulpmiddelen. Of  laat ik het positief  zeggen: de praktijk kan anders 
uitwijzen dan wat naar voren kwam uit laboratoriumproeven en uit tests onder scherp 
geselecteerde patiëntengroepen. 
Dat is niet per definitief  een kwestie van manipulatie door onderzoekers of  door 
bedrijven die een commercieel belang hebben bij de introductie van een geneesmiddel 
of  een hulpmiddel. Het is namelijk ook goed mogelijk dat een product in de praktijk 

nog béter werkt dan in de onderzoeksfase was gebleken. We weten het gewoon niet of  
nauwelijks. Daarmee doen we onszelf  en vooral onze patiënten tekort.

Ik had het eerder over het feit dat we de resultaten van medisch handelen niet syste-
matisch vastleggen en niet op een uniforme manier met elkaar delen. Dat is een van de 
kernproblemen van de medische zorg in Nederland. Daardoor zijn we niet of  nauwe-
lijks in staat de werkelijke kwaliteit van de geleverde zorg te meten. We weten weinig of  
niets van de prestaties van de individuele zorgverlener, van zijn of  haar medisch team 
of  van het ziekenhuis. En daardoor ontbreken ook de instrumenten om goed en slecht 
– en alles wat daar tussenin zit – uit elkaar te houden.
Dat probleem reikt echter verder. Mijn stelling is dat we de vooruitgang van de medi-
sche wetenschap tekort doen door de resultaten van medisch handelen niet systema-
tisch vast te leggen. Waarom ik dat vind, zal ik uitleggen.

Nieuwe geneesmiddelen en nieuwe medische hulpmiddelen doorlopen een traject van 
onderzoek voordat ze op de markt komen. Neem geneesmiddelen: in het laboratorium 
wordt vastgesteld dat een stof  een bepaalde werkzame eigenschap heeft, in de daarop-
volgende fase wordt geanalyseerd hoe het zit met bijwerkingen of  giftige eigenschap-
pen. Daarna krijgt een zorgvuldig geselecteerde groep patiënten het geneesmiddel 
en de werking ervan wordt vergeleken met een andere groep patiënten, die op veel 
punten overeenkomt met de eerste groep, maar die niet het nieuwe middel, maar een 
neppil, een zogeheten placebo, heeft gekregen. Als het nieuwe middel deze fase heeft 
‘overleefd’, dan is er nog een vierde fase: hierin wordt het nieuwe middel afgezet tegen 
andere, enigszins vergelijkbare middelen. Opnieuw worden hiervoor groepen patiën-
ten zorgvuldig geselecteerd.

Dit is een volkomen logische werkwijze. Door patiënten zorgvuldig te selecteren en een 
nieuw geneesmiddel of  een nieuw medisch hulpmiddel te laten testen door twee min 
of  meer identieke groepen patiënten, kun je iets zeggen over de voor- en nadelen van 
een product. 
Bedenk daarbij overigens wel dat voor het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen (en 
dus feitelijk voor de toelating tot de markt) zeer strenge regels gelden. De eisen voor 
onderzoek naar nieuwe implantaten zijn veel minder streng en dat geldt al helemaal 
voor medische hulpmiddelen (met name de middelen die buiten het menselijk lichaam 
blijven, zoals wondbedekkers, verbandmiddelen en dergelijke). De bewijslast dat iets 
nieuws gezondheidswinst oplevert, is voor zulke producten sowieso dus veel minder 
zwaar.
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Los daarvan heeft dit soort onderzoek grote beperkingen. Ik krijg wel eens de indruk 
dat velen die beperkingen niet willen zien. Ze zijn het onvermijdelijke gevolg van selec-
tie: de groep patiënten die wordt ingezet om het product te testen, is in het algemeen 
geen dwarsdoorsnede van de groep patiënten die later het nieuwe geneesmiddel of  het 
nieuwe hulpmiddel daadwerkelijk gaat gebruiken. Er zitten bijvoorbeeld meestal geen 
mensen bij met complexe ziektebeelden, want dat maakt ze minder geschikt voor een 
goede vergelijking met andere patiënten. Zulke patiënten zitten echter wel zeer veel in 
de spreekkamer van de huisarts of  de medisch specialist.

Het is dus prima om op grond van onderzoek een geneesmiddel, hulpmiddel of  
 nieuwe therapie toe te passen, maar het is essentieel precies te monitoren hoe dat uit-
pakt in de dagelijkse praktijk. Daarvoor moeten we nauwkeurig registreren op welke 
manier we patiënten behandelen en wat per patiënt de uitkomsten van de behandeling 
zijn. En dan ben ik weer terug bij af: dat doen we niet.

Dat er verschillen bestaan tussen onderzoekconclusies en uitkomsten in de praktijk, 
daarvoor krijg ik in mijn eigen praktijk – de veneuze chirurgie – voldoende aanwij-
zingen. Soms blijkt uit studies dat bepaalde behandelingen effectiever en veiliger 
zijn, maar komt die belofte in de praktijk niet uit. Ik weet dat omdat wij in ons cen-
trum voor veneuze chirurgie alles registreren. Er zijn ook methoden waarvan wordt 
 geclaimd dat ze minder pijnlijk zijn dan andere. Tijdens het vastleggen van de ge-
gevens blijkt dat niet altijd te kloppen of  blijkt dat een verschil weliswaar statistisch 
aangetoond kan  worden, maar dat het voor de patiënt niet relevant is. Soms zijn er 
dus aanzienlijke verschillen tussen aangeleverde wetenschappelijke resultaten en de 
medische praktijk. En dan heb ik het nog over een relatief  beperkt specialisme. Elders 
in de grote medische  wereld zal het niet anders zijn.

Meten is dus weten. En niet stoppen met meten als de onderzoeksfase is afgerond en 
een product of  werkmethode in de praktijk wordt toegepast. Is het ingewikkeld wat ik 
voorstel? Nee, helemaal niet. Sterker nog, alle ICT om het mogelijk te maken is al lang 
beschikbaar. Probleem is dat we de techniek niet op een uniforme manier toepassen.
De behoefte aan registratie groeit wel. De laatste jaren worden hier en daar – op 
 instigatie van beroepsverenigingen of  zorgverzekeraars – pogingen gedaan om de 
resultaten van behandelwijzen te registreren. Dat zijn moedige pogingen, die voor 
zorgverleners altijd extra werk opleveren. Er moeten afzonderlijke formulieren inge-
vuld worden, wat de kans op slordigheid, onzorgvuldigheid en zelfs op fraude groter 
maakt. En wat de irritatie over bureaucratie alleen maar doet toenemen.

Wat ik bepleit is op zich eenvoudig, maar vraagt wel volstrekte openheid van zorgver-
leners. Voor elk vorm van zorg hebben we een vast format nodig, waarmee vastgelegd 
kan worden wat succesvol is geweest en wat niet. Wat heb ik als zorgverlener gedaan? 
Wat was het gezondheidsresultaat? Waren er complicaties? Zo simpel is het. Die gege-
vens leggen we vast per patiënt. Ze zijn op het niveau van de patiënt alleen toeganke-
lijk voor zijn of  haar zorgverleners. Anoniem (dus niet gekoppeld aan de naam van de 
patiënt) worden ze echter gebruikt om op goede gronden een oordeel te kunnen geven 
over de prestaties van de zorgverlener, over de gezondheidsresultaten van het zieken-
huis waar hij werkt, maar ook over de behandelrichtlijn zelf. Alleen zo’n transparante 
werkwijze geeft ons gezamenlijk valide argumenten om behandelrichtlijnen en –proto-
collen te toetsen aan de praktijk en aan te passen als dat nodig is.

Het zal duidelijk zijn dat ik dit bepleit vanuit het belang van de patiënt. Systematische 
registratie van resultaten leidt tot betere zorg. De patiënt zelf  speelt daarbij ook een 
rol. Hij is voor de zorgverlener een belangrijke bron van informatie als het gaat om het 
resultaat van een behandeling. 
Vanzelfsprekend, zult u zeggen. Voor patiënten is dat blijkbaar minder vanzelfspre-
kend. Zij krijgen vaak na een ingreep een formulier dat ze moeten invullen om mij als 
specialist een beeld te geven van hun ‘kwaliteit van leven’. Is het niet vreemd dat ik van 
de uitgereikte formulieren vaak niet meer dan de helft terugkrijg? 
Patiënten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Als we willen sturen op de 
uitkomsten van zorg, kunnen we niet zonder hun persoonlijke gegevens. Misschien is  
er wat voor te zeggen om patiënten op dit punt tot medewerking aan te zetten, bij-
voorbeeld door financiële prikkels in de vorm van bijvoorbeeld lagere zorgpremies (bij 
meewerken) of  hogere zorgpremies (bij het niet nakomen van de informatieplicht).  
Het is maar een idee. Goede registratie is niet 
vrijblijvend. Dat geldt voor de zorgverlener 
én voor de patiënt. Uiteindelijk worden ze 
er beiden beter van.
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DE ZORG IS DOODZIEK
EN EEN RECEPT OM ONZE ZIEKENHUIZEN 

BETER TE MAKEN

PROF. DR. CEES WITTENS
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 EEN

 RECEPT OM
 ON

ZE ZIEKEN
H

U
IZEN

 BETER TE M
AKEN

U krijgt in een ziekenhuis vaak niet de 
best denkbare zorg. Zorgverleners, 
 management en ondersteunende dien-
sten zijn er met veel zaken bezig, maar de 
zorg voor de patiënt staat lang niet altijd 
voorop, in elk geval niet bij iedereen. Er is 
nog veel geld te besparen in de zorgsec-
tor en dat geld kunnen we de komende 
jaren goed gebruiken. Door  oneindig te 
prutsen aan systemen en structuren, 
hebben we een stelsel gebouwd als een 
wangedrocht. Wie is er nog  trots op dat 
hij werkt in een ziekenhuis?

Cees Wittens kent veel ziekenhuizen van 
binnen. Hij is al jarenlang vaatchirurg, 
opleider en geeft leiding aan groepen 
specialisten. Daarnaast is hij hoogleraar 
Veneuze Chirurgie aan het Maastrichts 
Universitair Medisch Centrum en direc-
teur van het Europees Veneuze Centrum 
in Aken-Maastricht.
In dit boek bespreekt Cees Wittens acht 
mythes over ziekenhuizen, zoals die leven 
bij een breed publiek. Feilloos prikt hij ze 
door en ontneemt hij de lezer het roos-
kleurige beeld van de gezondheidszorg 
in Nederland. Hij toont aan dat de zorg 
in Nederlandse ziekenhuizen veel beter 
en efficiënter kan. Voorwaarde is wel dat 
ziekenhuizen, zorgverleners en vooral 
ook onze overheid bestaande, vertrouwde 
paden durven te verlaten.

Na zijn analyse schetst Cees Wittens zijn 
voorstel voor betere – en beter betaal-
bare – zorg in 2050. Dit boek is een 
uitnodiging om verder te praten. En niet 
vrijblijvend, want verandering is hard 
nodig.




