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I. ANDERS DAN DE ARTS

Dokters.hebben vooral to maken met mensen die niet op hen lijken. Dat lijkt vanzelfspre-
kend, omdat dokters geacht worden zelf in ieder geval zo gezond to zijn, dat ze mensen die
ziek zijn kunnen behandelen. Het gaat hier echter niet alleen om het eenvoudige verschil
tussen gezond en ziek, maar ook om de kans zelf een dokter nodig to hebben of van zijn
diensten gebruik to moeten maken. Die kans is voor dokters kleiner dan anderen, niet
alleen door hun betere kennis van zaken, maar ook op grond van hun maatschappelijke
status. Hoe hoger de sociale status - en boven de arts bevindt zich in de hierarchie van de
beroepen niet veel meet, de chirurg is er zelfs de top van :(Sixma en Ultee, 1983) -, hoe gro-
ter de kans op een goede gezondheid en hoe kleiner de kans op ziekte of op de noodzaak
van, medisch toezicht.

Sociale ongelijkheid is op het niveau van de samenleving nog altijd de beste voorspeller
van gezondheid en ziekte. Zou iedereen 'dokter' zijn, dan zou het aantal mensen met een
'minder dan goede' gezondheid worden gehalveerd, evenals het aantal mensen met licha-
melijke beperkingen. Chronische ziekten en gezondheidsklachten zouden beide meer dan
20% minder voorkomen en de sterfte zou met een kwart gereduceerd kunnen worden
(Mackenbach, 1994).

Sociale ongelijkheid leidt ook tot belangrijke verschillen in ziektepatronen en in ziektege-
drag. Naarmate de ongelijkheid meer als een situatie van maatschappelijke achterstand of
sociale terugval, ook in financiele zin, beschouwd moet worden, doet ziekte zich niet alleen
meer voor, maar kan het ook steeds belangrijker worden als vluchtheuvel, als maatschap-
pelijk gelegitimeerde mogelijkheid om van steeds zwaarder wegende persoonlijke verant-
woordelijkheden - zorgen voor een inkomen, verzorgen van een gezin - ontheven to
kunnen. worden. Bij dit ziektegedrag en deze ziekenrol past de ontwikkeling van een art-
sen-rol, die zich niet meer richt op onderzoek en behandeling alleen, maar ook op keuring 381

en controle, op het 'inschatten' en 'afschatten' van mogelijkheden en beperkingen. Het
persoonlijke belang van de individuele, patient wordt dan afgewogen tegen het algemene
belang van de samenleving bij een beheerst gebruik van sociale voorzieningen. Dokters,
gewend als zij zijn en geleerd als zij hebben om het primaat to leggen bij, het welzijn van,de



individuele patient, hebben het aanvankelijk vaak moeilijk met deze rol, zelfs als bet gaat
om mensen die in de strikte zin van het woord helemaal hun patient niet zijn en met wie
dus ook geen behandelingsovereenkomst bestaat. Steeds meer artsen bekleden functies
waarin van hen een rol wordt verwacht die niet automatisch samenvalt met en beperkt
blijft tot bet belang van de patient. Meer dan een- kwart (bijna 10.000 beroepsbeoefenaren)
van de Nederlandse artsen werkt volledig buiten de curatieve sfeer, waarvan bijna 2000 als
verzekeringsgeneeskundige, 1500 bij een gemeentelijke geneeskundige en gezondheids-
dienst (GG en GD), 1500 bij een bedrijfsgezondheidsdienst en meer dan 1000 bij de kruis-
verenigingen (vooral consultatiebureaus) (Van den Berg en Kerkhof, 1994).
Uiteraard voeren de meer dan 6000 huisartsen ook regelmatig taken nit in het grensvlak
tussen de patient en de maatschappelijke instanties en instituties, waar de huisarts in zeke-
re mate van afhankelijk is. Bijzonder is eigenlijk vooral, dat in bet medisch curriculum voor
juist deze taken weinig aandacht, zeker ook weinig waardering, bestaat en dat de jonge
beroepsbeoefenaar vaak pas in de praktijk met deze aspecten van zijn professie geconfron-
teerd wordt. De vraag is dan niet alleen of hij er voldoende van weet, maar vooral of hij in
staat is tussen met elkaar strijdende en soms regelrecht tegenstrijdige belangen zijn plaats to
kiezen op een manier, die als een echte 'praxis', als ethisch en praktisch verantwoord han-
delen, gezien kan worden.

2. DE MARGE EN DE ZELFKANT

Verschillert in sociale status en positie houden ook verschillen in beschikbaar'heid van
hulpbronnen in. Een ]age opleiding, een laag beroepsniveau en een laag inkomen, zeker als
bet in elk afzonderlijk geval om de laagste categorie gaat, beperken mensen onvermijdelijk
op veel levensterreinen in hun mogelijkheden, zowel in de keuze van work en huisvesting
als in bet beroep dat ze kunnen doen op de steun, de contacten en de voorspraak van hun
sociale omgeving. Hun sociale netwerken zijn soms wel zeer hecht, maar meestal klein en
gesloten, waardoor bet voor hen relatief moeilijk is met andere netwerken en kringen in
contact to komen (Oosterbaan en Zeldenrust, 1985). Ze missen de informele sociale brug-
getjes naar andere sectoren en moeten dus mede daarom meer dan anderen een beroep
doen op de formele mogelijkheden die de overheid op dat gebied in bet ]even heeft geroe-
pen (het maatschappelijk werk, de sociaal raadslieden, bet welzijnswerk, de sociale dienst).
De huisarts is dan vaak degene, die de weg naar de juiste instantie moet wijzen.
In de gevallen, dat er ook geen contact met een huisarts iheer is, zijn de normale sociale net-
werkcontacten meestal ook verdwenen. Het zijn vooral mannen die op dit punt kwetsbaar
blijken to zijn: de dreiging van een neerwaartse spiraal van - traditioneel - drankmisbruik,
echtscheiding, werkloosheid, dakloosheid is bij hen groter dan bij vrouwen. Inmiddels zijn
er vele varianten op de neerwaartse spiraal gekomen en doet zich dit proces ook steeds

382 vroeger in bet ]even voor. In alle gevallen blijken politie en Leger des Heils de laatste ver-
binding met de maatschappij en de instituties van de verzorgingsstaat to vormen. Zij kun-
nen de brug terug naar bet gewone ]even zijn, maar in de meeste gevallen blijken ze toch
meer bet luik to zijn waardoor de maatschappij haar zo overduidelijk 'maatschappelijk
gehandicapten' (Heydendael e.a., 1980; Nuy, 1988) nog enige steun en onderstand biedt.



3. DE WET VAN DE OPSTAPELENDE ELLENDE

Ellende heeft de neiging zich op to stapelen en ook de voorzieningen van de verzorgings-
staat kunnen met veel meer doen dan dat proces vertragen of de gevolgen ervan to ver-
zachten. Wie een chronische ziekte heeft, heeft ook de beste kansen meer chronische
ziekten of handicaps to krijgen (VTV, 1993); wie ernstige psychische problemen heeft,
heeft in de meeste gevallen ook min of meer ernstige psychosociale en sociale problemen
(Bijl e.a., 1986); wie langere tijd werkloos blijft, heeft steeds minder kans alsnog werk to
vinden en waarschijnlijk steeds meer kans ziek to worden of in ieder geval gebruiker van
de gezondheidszorg to worden (Schrameijer, 1993).
De verzorgingsstaat is zo ingericht, dat er wel een relatief sterke bescherming is tegen de
sociale gevolgen van langdurige ziekte, maar nog altijd weinig belemmering is tegen de uit-
breiding van sociaal ongeluk naar bet gebied van de ziekte. In feite kan er zelfs een belang
mee gemoeid zijn sociaal ongeluk (werkloosheid, dakloosheid, eenzaamheid) als ziekte to
kunnen definieren: het beschermt tegen, verdere sociale terugval en doet een recht ont-
staan op bepaalde vormen van hulpverlening of ondersteuning. Heel simpel gezegd: uitke-
ringen wegens ziekte zijn altijd hoger dan uitkeringen. wegens werkloosheid of de
minimumuitkeringen van de sociale dienst. Het maatschappelijk en politick respect ervoor
is ook groter en bovendien zijn er vaak nog additionele rechten en voorzieningen aan
gekoppeld, die het in alle opzichten aantrekkelijker maken eerder 'ziek' dan 'werkloos' to
zijn. De structuur van de sociale verzekeringen leidt tot een natuurlijke beweging in de
richting van het ziektemodel (Prins, 1-990). Van de dokter kan niet verwacht worden, dat
hij deze stroom op eigen kracht breekt.
Steeds meer actueel en in Medicus en Maatschappij dan ook onderwerp van veel aandacht is
de problematiek van wat in de sociologie van de crisistijd ooit treffend als de 'rafelrand'
(Bovenkerk en Brunt, 1977) werd aangeduid: het leven aan de zelfkant van de samenle-
ving, het bestaan van maatschappelijk gehandicapten, van mensen die niet of met meer
mee kunnen en niet over de middelen en hulpbronnen beschikken om een geregeld en
zelfstandig leven in de samenleving to leiden. Onder hen treffen we de dak-en thuislozen
aan, de chronisch psychiatrische patienten buiten de inrichting, de demente bejaarden en
de ernstig geestelijk gehandicapten, maar ook de verslaafden, de illegalen, de jeugdbende-
leden en ten dele ook de vluchtelingen.
Het is een actueel probleem, maar op een beangstigende manier toch niet nieuw, herinne-
rend aan een burgerlijke traditie van zorg en bezorgdheid uit welbegrepen eigenbelang (De
Swaan, 1989), die in de jaren zestig zijn object met een zekere opluchting kon zien ver-
dwijnen in de zegeningen van wat toen een verzorgingsstaat en een welvaartsstaat tegelijk
was. De Dude problemen van armoede en verval, van maatschappelijke desintegratie,. zijn
terug, in een veel meet geindividualiseerde vorm, maar tegelijkertijd ook meer maatschap-
pelijke overlast met zich meebrengend in de vorm van criminaliteit, onmaatschappelijk 383

gedrag en vervuiling van het stedelijk milieu.
De rol van de dokter lijkt in eerste instantie ook bier weer op 'vroeger'. Vaak is hij niet
meet dan een 'armendokter', die incidenteel een basale huisartsfunctie vervult voor wie
geen werkelijk adres heeft, in een samenleving waarin zelfs het Sofinummer een postcode



veronderstelt. Daarnaast kan de dokter, vooral als arts bij een GG en GD, ook een rol heb-
ben in bet kader van de bescherming van de volksgezondheid tegen bijvoorbeeld infectie-
ziekten of bet fysieke gevaar dat voort kan komen uit een psychische stoornis. Dat kan een
gedwongen opneming betekenen, een indicatiestelling voor een verpleeghuis, de opspo-
ring van mogelijk met tuberculose of polio besmette mensen, maar ook de verstrekking
van methadon of andere opiaten aan verslaafden. Aan de keurende, controlerende en indi-
cerende rol in het kader van de sociale verzekeringen zal de arts-hier niet snel toekomen.
We bevinden ons hier onder bet vangnet van de verzekeringen en daarmee onder de ver-
zorgingsstaat in de strikte zin van bet woord.

4. DE WET VAN HET BEHOUD VAN ELLENDE

In Medicus en Maatschappij wordt behalve de Wet van de Opstapelende Ellende ook de Wet
van bet Behoud van Ellende voelbaar. Ik doel daarmee niet alleen op bet vaak permanente
karakter van veel persoonlijk en maatschappelijk leed, maar ook op de soms blijvende
invloed van wat op zichzelf ernstige, maar toch incidentele gebeurtenissen zijn geweest: een
vlucht uit een oorlogsgebied, een seksueel misdrijf. Laat is bet beset
gekomen, dat deze ervaringen een leven kunnen gaan bepalen en zelfs volledig bederven.
Het idee van bet 'psychotrauma' is in de laatste decennia ten aanzien van mannen i-nterna-
tionaal vooral tot ontwikkeling gekomen als uitdrukking van de psychische nasleep van de
Vietnamoorlog, in Nederland was het at hekend onder de naam KZ-syndroom, verwijzend
naar de concentratie-en vernietigingskampervaringen van veel oorlogsslachtoffers. De Ame-
rikaanse ervaringen hebben bet besef gescherpt dat ook het deelhebben aan krijgshandelin-
gen een zeer traumatiserende ervaring kan zijn, ook at is er van slachtofferschap in de strikte
zin geen sprake (Kleber, 1986; Gersons, 1990), Bij vrouwen heeft vooral het groeiende besef
van de hoge incidentie van seksueel misbruik in de jeugd de ogen geopend voor de achter-
gronden en oorzaken van veel onverklaarde psychische problematiek (Draijer, 1990).
Het zijn individuen die een psych otraumatiserende ervaring meemaken, maar omdat de
feiten en gebeurtenissen, die deze ervaring oproepen, sociaal van karakter zijn, zijn ze in
principe ook toegankelijk voor preventie en interventie, voor een beleid gericht op bet
voorkomen van bijvoorbeeld seksueel geweld of op het vroegtijdig onderkennen van
mogelijk weerkerend gevaar. Het instituut van de 'vertrouwensarts',-eerst met betrekking
tot kindermishandeling, maar in minder geinstitutionaliseerde vorm nu ook elders aan to
treffen, is mede met deze doelen in bet achterhoofd in het leven geroepen en politiekorp-
sen en bankbedrijven zijn er inmiddels op grote schaal toe over gegaan medewerkers to
trainen in de omgang met mogelijk traumatiserende situaties (schietincidenten, bankover-
vallen) (-Steinmetz en B-auduin, 1992).

384 S. DE ARRANGEMENTEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT

Het zich steeds verder uitbreidende netwerk van sociale voorzieningen en verzekeringen,
dat geleidelijk herkend word als de verzorgingsstaat, is in zijn bescheiden en oorspronkelij'-
ke vorm bedoeld geweest als een vangnet voor noodgevallen, ohtstaan door het tijdelijk



wegvallen van werk en inkomen (Thoenes, 1.962; Vos, 1983). Meer dan bewust als zij
waren van hun plichten tegenover gezin enFsamenleving kon de burgers van de jaren vijf-
tig en zestig als recht worden toegekend, wat zij alleen in her uiterste geval zouden eisen.
Dat beeld is al lang geleden geheel anders geworden en de mogelijkheden en beperkingen
van de verzorgingsarrangementen zijn voor steeds grotere groepen burgers bepalend
geworden voor hun levensstijl (Engbersen, 1990). Dat is noch door hen, noch door de
'founding fathers' van de verzorgingsstaat ooit zo bedoeld, verwacht of gewenst geweest.
Het is echter we] een sociaal feit geworden, dat de toekomst van de verzorgingsstaavonder
druk zet en bet culturele en sociale klimaat van de samenleving aanzienlijk heeft veran-
derd. De verzorgingsstaat heeft de 'oude armoede' kunnen uitbannen, maar heeft zelf een
'moderne armoede' (Engbersen en Van der Veen, 1987) doen ontstaan, die in bet kader
van de verzorgingsstaat niet meet opgeheven lijkt to kunnen worden zonder terug to val-
len in bet gat van de 'oude armoede' en de daarbij horende vormen van bedeling.
Dokters hebben op veel verschillende manieren met de verzorgingsstaat to maken. Uiteraard
maken de verstrekkingen in bet kader van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten bet overgrote deel van bet werk van medici pas mogelijk en dat ook nog
op een manier, die de relatie tussen arts en patient voor een belangrijk deel vrij houdt van de

druk van een persoonlijke afweging van kosten en middelen. Daarnaast spelen dokters een
belangrijke rol als poortwachters van de toetreding tot en de uittreding - ook tijdelijk - uit bet
arbeidsproces. Alles wijst erop; dat de rol van de arts in bet kader van de nieuwe Arbo-wet-
geving en van de zogenaamde 'Terugdringings'-wetten (Ziekteverzuim, Arbeidsongeschikt-
heidsvolume, Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen; Smulders en Bloemhoff,
1993) alleen nog maar belangrijker en vooral ook veel moeilijker zal worden.
Lang aanvaardde de maatschappij zonder veel morren dat werkgevers en werknemers in
een gezamenlijk en stilzwijgend beroep op de arts-in de gelegenheid waren problemen in
de arbeidssfeer zowel to individualiseren als to vermaatschappelij ken, dat wil zeggen ten
Taste van de gemeenschap to brengen. De arts begeleidde de uittreding onder zo gunstig
mogelijke condities, nu moet hij uittreding tegengaan, op paradoxale wijze daarbij gehol-
pen door steeds slechter wordende condities in. geval bet werkelijk tot uittreding zou
komen. Het probleem is natuurlijk, dat artsen nauwelijks over instrumenten beschikken
om een betere afstemming tussen werk en werknemer tot stand to brengen of wezenlijk
invloed uit to oefenen op de arbeidsomstandigheden en vooral de arbeidsverhoudingen. En
dan nog, ziekte en ziekteverzuim staat maar voor een deel - naar schatting ongeveer 40%
- in relatie tot bet Werk of de arbeidsomstandigheden.

Artsen kunnen ook anders dan door de regelingen met betrekking tot ziekte en verzuim
deel uit maken van de arrangementen van de verzorgingsstaat. Indicaties voor voorzienin-
gen voor gehandicapten, voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis, voor een par-
keervergunning, voor een rijbewijs, dokters stellen ze of zijn er nauw bij betrokken. -De
beslissing wordt meestal elders genomen, maar de legitimatie van de beslissing is voor een
belangrijk deel afhankelijk van bet medisch oordeel, dat individueel indiceert, maar in bet
totaal selecteert. Het bijzondere van deze verhoudi-ng tussen medicus en maatschappij is,
dat hij niet wezenlijk ter discussie staat-. De dokter mag niet alleen arbiter zijn in bet maat-
schappelijke strijdperk, hij wordt er ook uitdrukkelijk door de samenleving toe uitgenodigd
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in al die gevallen waarin men een meer dan alleen formele beslissing wil hebben. In de
dokter gaan de objectiviteit van de wetenschap en de intersubjectiviteit van een norm die
gezondheid als bet hoogste goed beschouwt, een vooralsnog overtuigende en dus gelukki-
ge verbinding aan. Het medisch regime is in die zin democratisch, dat bet gebaseerd is op
een maatschappelijke consensus over bet gewicht van de toetsing van rechten op bepaalde
voorzieningen in termen van gezondheid en ziekte. De dokter vervult hier een maatschap-
pelijke rol, die door zijn beroepsgroep:niet zelf gezocht is en daarbinnen ook regelmatig ter
discussie stain, of bet nu gaat om keuringen in een sollicitatieprocedure (Lourijsen e.a.,
1993), om urgentieverklaringen voor huisvesting of om begeleiding van euthanasiever-
zoeken (Leenen, 1994).
Op deze gebieden is bet vertrouwen in de medische stand. nog onaangetast gebleven en dat
verschaft natuurlijk ook uiteindelijk de legitimatie van bet medisch handelen in wat toch
een maatschappelijk kader blijft, bepaald door de sociale en economische problemen van
een samenleving. Daar waar schaarste heerst - en daar gaat bet voor een belangrijk deel om
bij de verdeling van de sociale voorzieningen -, blijkt de keuze voor de dokter zowel eco
nomisch als humaan uit to werken: de dokter kiest en hij kiest op basis van een differen-
tiatie in de mate van medisch benoembare nood en leed. Zo gezien is de keuze voor de
dokter niets anders dan de operationalisatie van het humane idee, dat de zwakkere meer
dan de sterkere aansprak kan maken op zorg en bescherming.
Het medisch regime is bovendien efficient en effectief, omdat de produktie van dokters
door een numerus clausus beperkt blijft en de produktie van de dokters zelf door de pro-
fessie gecontroleerd wordt. In een samenleving, waarin op bijna geen enkel gebied nog
sprake is van een gemeenschappelijk kader van zingeving, is de medicus de celebrant van
een consensus, die niet steeds weer moeizaam bereikt hoeft to worden, maar als gegeven
verondersteld mag worden. Dat vergemakkelijkt bet proces van besluitvorming over
schaarse middelen zeer en maakt de uitslag in principe ook aanvaardbaar voor de afgewe-
zene, al roept de verdeling van de schaarste en de voortdurende wijziging van. de criteria
voor de verdeling nu wel steeds meer protest en daarmee ook beroepsprocedures op.

6. TUSSEN MEDISCH RITUEEL EN MEDISCH REGIME

Ook buiten de sfeer van de verzorgingsstaat is er behoefte aan de rituele functie van de
medicus. Men kan hier denken aan bet vraagstuk van de toerekeningsvatbaarheid in het
strafrecht, de inschatting van gevaar als gevolg van een psychische stoornis in geval van
een mogelijke gedwongen opneming in de psychiatrie, de onderkenning mogelijk

gevai van seksueel misbruik en de mishandeling van kinderen, steeds meer ook de toepas-
sing van euthanasie. Dan gaat bet niet meer om de verdeling van schaarse middelen, maar
om de verdediging van hoge waarden en de dreigende inzet van zware middelen.

386 Zoals meestal is het formeel niet de medicus die beslist, maar zonder zijn inbreng zou een
beslissing misschien formeel nog wel gelegitimeerd zijn, maar materieel toch draagvlak
missen, niet in de laatste plaats juist voor degenen die uiteindelijk de beslissing moeten
nemen. Dat wordt meestal vergeten,. maar voor mensen die uit hoofde van hun functie
over andere mensen moeten beslissen, is bet van groot belang die beslissing to kunnen



'medicaliseren': bet gewicht van bet medisch oordeel ontlast hen ook in de ogen van de
samenleving van de last van hun eigen verantwoordelijkheid, die meestal alleen een pro-
cedureel en formeel karakter heeft. Medicalisering wordt in het algemeen gezien als een
vorm van verafhankelijking, maar in veel opzichten is het joist een bewuste poging een
beslissing een humanere en tegelijkertijd rationelere grondslag to geven en in die zin meer
maatschappelijk draagvlak to geven.
Het 'medisch regime' (De Swaan, 1981) is uitermate stabiel gebleken, ook al is bet in de jaren

zestig en zeventig zwaar onder vuur komen liggen als een ongerechtvaardigde kolonisering
van bet dagelijks leven in dienst van een ongrijpbaar systeem (Boot en Klinkert, 1994). Dat
debat is verwaaid en heeft plaatsgemaakt voor een discussie waarin bet veel meer gaat om
een evenwicht tussen de verschillende partijen (arts, patient, samenleving) en vooral ook om
een meer door reflectie gestuurde en een zekere terughoudendheid bepaalde attitude van de
arts. Behalve met een veel meer mondig geworden patient heeft de arts nu ook to maken met
een steeds meer als behartiger van het -ook financiele - belang van de verzekerden optre-
dende zorgverzekeraar en met een overheid, die in een reeks van wetten (Wet op de Genees-

kundige Behandelovereenkomst, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg,
Wet Regeling Medische Experimented, Wet Persoonsregistratie, enz.) de positie van arts en
patient ten opzichte van elkaar nieuw heeft gedefinieerd.
Binrten de medische beroepsgroep zelf richt de discussie zich vooral op die aspecten van het
medisch regime, die als bedreigend voor het oorspronkelijk professionele karakter van bet
medisch handelen kunnen worden beschouwd: de arts als instrument van sociale contro-
le, als helper bij de wens to sterven, als uitvoerder van ingrepen op verzoek (abortus bij-
voorbeeld), als onderdeel van het apparaat van de staat of als dienaar van bet bedrijfsleven.
Altijd dus op die punten, waar de concepten 'ziekte, 'leven', 'hulp' en 'patient' een bete-
kenis lijken to krijgen, die het tegendeel dreigt in to houden van wat ooit voor artsen de
essentie van hun beroep was. De eed van Hippokrates verschijnt daarbij met grote regel-
maat in de gedaante van het zwaard van Damocles.

7. 'PUBLIC HEALTH' ALS PERSPECTIEF

De thema's van Medicus en Maatschappij vallen niet helemaal samen met wat inmiddels
internationaal algemeen aangeduid wordt als bet gebied van de 'public health', door de
World Health Organization in navolging van oudere literatuur zo mooi omschreven als the
art and science of preventing disease, prolonging life and promoting mental and physical
health ... through organized community effort' (.....). We bevinden ons hier zeker een
treedje lager op de trap van pretenties, maar de trede zelf is tegelijkertijd wel veel breder.
Medicus en Maatschappij legt de verbinding met de gebieden die naast de gezondheidszorg in

directe zin liggen (welzijnswerk, justitie, huisvesting, sociale zaken), maar in bepaalde situ-
aties en voor bepaalde doelgroepen weinig minder dan bepalend zijn voor de toestand van 387

de gezondheid, voor de behoefte aan gezondheidszorg en voor de kansen dat interventies
ook effectief zullen zijn.
Van 'public health' kan in zoverre gesproken worden, dat het hier in veel gevallen duide-
lijk gaat om een 'organized community effort' in de zin van een sociaal geinspireerd en



politiek gelegitimeerd programma van gezondheidszorg, 'niet op geleide van een individu-
ele hulpvraag'(NRV, 1991) en geboden door organisaties die de maatschappelijke opdracht
hebben to voorzien in een actief aanbod aan 'aanvullende' en 'acute' voorzieningen. De
medicus werkt in dienst van de missie van een organisatie, waar hij ook daadwerkelijk een
dienstverband mee heeft. Ook als hij met individuele patienten een curatief contact heeft,
is dat in bet kader van een meer algemene opdracht ten aanzien van een specifieke cate-
gorie patienten of een omschreven belang in de volksgezondheid.
Daarmee lijkt het work van de artsen werkzaam in de gemeentelijke geneeskundige dien-
sten, de jeugdgezondheidszorg, de forensische geneeskunde, de verzekeringsgeneeskunde
en de bedrijfsgezondheidszorg goed omschreven to zijn, maar sluit het nu ook het werk
van de huisarts in? Naar de aard van het werk in veel gevallen toch we], naar de organisa-
tie en honorering ervan zeker niet. In landen zoals Nederland waar (vrijwel) iedereen ver-
plicht of vrijwillig verzekerd is tegen ziektekosten, kan de wereld van de 'armenzorg' voor
zieken (de 'emergency room'-geneesk'unde, die zo typisch is voor bijvoorbeeld de Verenig-
de Staten) beperkt blijven: ook de arme heeft als individuele patient toegang tot de zorg en
kan die zorg ook krijgen 'op geleide van zijn individuele hulpvraag'. Die toegang wordt
beheerd en beheerst door de huisarts, een gezondheidspolitieke keuze, die als een 'private'
health maatregel ter opheffing van de public health benadering gezien kan worden. De bij-
na verplichte thuiszorg maakt de public health benadering grotendeels overbodig. Het feit,
dat niet iedereen meer een huisarts heeft is een indicatie voor de herlevende noodzaak van
een direct 'public health'-aanbod, zoals dat in de meeste landen zonder verzorgingsarran-
gementen bestaat.

8. DE ONGELIJKHEID VAN GELIJKEN

Werken met mensen die anders zijn of in een fundamenteel andere situatie dan de arts ver-
keren, betekent niet alleen werken met verschillen, maar_ ook met onbekende verschillen.
Naarmate artsen steeds meet geneigd zijn geraakt patienten als onderling gelijk - dus onaf-
hankelijk van hun rang of stand - tegemoet to treden en to behandelen, zijn de patienten
zelf steeds meer hun onderlinge verschillen, of beter gezegd, hun individuele en (sub)cul-
turele eigenheid gaan benadrukken. Geslacht; geloof, etnische achtergrond, seksuele voor-
keur, leefstijl, het zijn kenmerken waarop patienten van elkaar kunnen verschillen, maar
ook kenmerken waar zij in toenemende mate aandacht.en erkenning voor vragen. Zeker
voor artsen in de grote steden is .de adequate omgang met grote sociafe en culturele ver-
schillen een probleem van de eerste orde geworden. Adequate orngang veronderstelt ken-
nis van zaken, dat wil zeggen kennis van de leefgewoonten en leefstijlen van verschillende
groepen. Voor verslaafden ligt dat anders dan voor homoseksuelen, voor jonge alleen-
staanden anders dan voor bejaarde weduwen,voor Turkse gezinnen anders dan voor

388 Marokkaanse, voor studenten anders dan voor jonge werklozen, voor vegetariers anders
dan voor vleeseters.
Het wordt nog ingewikkelder wanneer de arts ook rekening moet houden met allerlei wet-
en regelgeving, die hem een speciale, maar niet altijd bekende of precies gedefinieerde
plaats in de procedure van toekenning of afwijzing van bepaalde voorzieniugen toewijst.



De snel en steeds veranderende regels van de sociale zekerheid kunnen voor artsen een bij-
zondere vorm van onzekerheid inhouden, temeer omdat de kans toch toeneemt dat nega-
tieve uitspraken en beslissingen door beroepsprocedures gevolgd zullen worden. Het
oordeel van de arts kan daar een door hemzelf niet voorziene en vaak ook niet gewenste
rol in spelen en de procedure kan zich uiteindelijk ook tegen hemzelf gaan richten.
Voor huisartsen en sociaal-geneeskundigen wordt bet steeds meer van belang goed op de
hoogte to zijn van zaken die uiteindelijk niet veel met bet medische werk als zodanig to
maken hebben. Een grout deel van hun work en een nog groter deel van hun tijd besteden
zij echter ook aan problemen die op zich niet medisch zijn, maar wel de inzet van en medi-
cos vergen. Dat betekent dat de arts ook geacht mag worden de daarvoor nodige kennis in
huis to hebben. Ten dele kan dat door eigen ervaring, soms ook door de levenservaring als
lid van een bepaalde sociale of culturele groep (in een stad als Amsterdam zijn er homo-
seksuele huisartsen met een grotendeels homoseksuele praktijk, in alle grote steden zijn er
Surinaamse huisartsen met een vooral Surinaamse praktijk), maar in veel gevallen zal de
literatuur toch de weg moeten banen naar kennis van werelden en praktijken, waar de arts
door achtergrond en opleiding meestal geen toegang toe heeft.
Dat geldt zeker voor de wereld van de sociale marge, van de criminaliteit, de prostitutie, de
verslaving, de zwervers, de absolute minima, de vluchtelingen. In die werelden is de arts
een antropoloog en hij moot dat ook zijn, wil hij begrijpen wat bepaald gedrag werkelijk
betekent, hoe bepaalde woorden en houdingen ge5nterpreteerd moeten worden en wat van
zijn kant wel en niet als aanvaardbaar gedrag wordt gezien. Hij moet bovendien leren situ-
aties en feiten onder ogen to zien, die ver buiten zijn eigen ervaringsgebied liggen en waar
hij in een aantal gevallen ook zeker ethisch en emotioneel moeite mee zal hebben. De dis-
cussies over de besnijdenis van vrouwen zijn daar net zo goed uitdrukking van als de ver-
bazing over-de mogelijkheid bet maagdenvlies op kosten van bet ziekenfonds to herstellen
of de bereidheid gezonde mensen zware operaties to laten ondergaan om hun geslachtsi-
dentiteit in overeenstemming to brengen met wat zij als hun 'echte' geslacht voelen.

9. ANDERS DAN DE ARTS

Medicus en Maatschappij biedt in veel opzichten een entree tot werelden, die sterk zullen ver-

schillen van de leefwereld die artsen van huis uit vertrouwd is. Het accent ligt daarbij sterk
op situaties waarin bet enerzijds gaat om sociale achterstand, maatschappelijke handicaps
en persoonlijk verval, anderzijds om de welbewuste beschadiging van individuele levens,
fysiek en psychisch. Veel van deze problematiek is overlappend en cumulatief, veel ervan
concentreert zich ook in de laagste sociale lagen en in de slechtste buurten van de grote ste-
den. Medicus en Maatschappij gaat niet over Bloemendaal of Bilthoven, dat hoeft ook niet, dat

deel van de maatschappij is de dokter genoegzaam bekend en bet is ook daar dat de proble-
men van de patienten bet meest medische problemen in de strikte zin van bet woord zullen 389

zijn en bet persoonlijk ongeluk op bet gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid
ook bet minst zal uitstralen naar andere levensterreinen. In de Schilderswijk, de Bijlmer,
Crooswijk en Lombok, op straat, in opvangcentra en gevangenissen komt de arts ongetwij-
feld de meeste medische problemen tegen, maar zelden zullen ze alleen voorkomen.
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