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Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog
hebben zich binnen de geneeskunde belangrijke
ontwikkelingen voorgedaan. Geneesmiddelen

hebben in die veranderingen een onmiskenbare rol
gespeeld, hoewel precieze kwantiGcering van die rol
niet eenvoudig is. De grote kindersterfte ten gevolge van
infectieziekten als polio en kinkhoest is verleden tijd. Er
is vooruitgang geboekt in de behandeling van allerlei
ernstige ziekten als tuberculose, schizofrenie en aids.
Door technologische innovatie, al dan niet in combinatie
met geneesmiddelen, zijn openhartoperaties,
nierdialyses, orgaantransplantaties en de
reageerbuisbaby een realiteit [1]. De mogelijkheden om
in te grijpen in de menselijke fysiologie lijken onbeperkt
en voor vrijwel elke aandoening dient zich een
behandelingsscenario aan. De medische rubrieken op de
televisie geven verslag van heroïsche daden van alles wat
kan. En de patiënt lijkt de alles eisende partij te zijn: 
alles wat mogelijk is moet ook gedaan worden.

Des te opvallender zijn vier paradoxale
ontwikkelingen die hiermee in schril contrast lijken te
staan: veel artsen missen de arbeidsvreugde, steeds meer
mensen maken zich druk om hun gezondheid, de 
populariteit van de alternatieve geneeskunde neemt toe
en de kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit [2-5].

Met deze constatering opent James Le Fanu,
huisarts te Londen, zijn boek “The rise and fall of

modern medicine” [6]. In dit boek wordt wetenschap
op een bijzondere wijze gecombineerd met geschied-
kundige analyses vol met anekdotes en relativerende
passages. Het uitgangspunt in het boek is een
historische tweedeling, waarin de periode 1940-1970
beschouwd wordt als de bloeiperiode binnen de
geneeskunde, met aan het einde van de jaren zeventig
een omslag die geleid heeft tot een intellectueel vacuüm
dat gedreven wordt door twee radicale, maar volgens
Le Fanu onsuccesvolle theorieën, die hij aanduidt met
‘Genetics’ en ‘Social theory’.

In dit artikel wordt u meegenomen in de wereld van
Le Fanu, praktiserend arts en een bijzonder criticaster
van de huidige geneeskunde. Zijn de vier door de
auteur geschilderde paradoxen in deze wereld
daadwerkelijk te verklaren vanuit het
geschiedenisbeloop bestaande uit een ‘rise’ en een ‘fall’
(Gguur 1) of is er sprake van een relatieve vooruitgang?
Anders gezegd, hebben we te maken met een
paradoxale progressie of een logische ontwikkeling? 
Bij de beantwoording van deze vraag stellen we steeds
de rol van het geneesmiddel in de ontwikkeling centraal
(Gguur 2). Hoe zag deze rol eruit en hoe staat het
geneesmiddel in verhouding tot de paradoxen? 
Ten slotte zullen we de analyse in de context plaatsen
van het toekomstperspectief van de vooruitgang in de
geneeskunde.
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Abstract
The relative improvement in medicine. Paradoxical progress or
logical development?
Since the end of World War II important developments
have occurred in the medical Geld. Therefore, many people
see this period as a supreme epoch in medicine. In his book
“The rise and fall of modern medicine”, James Le Fanu,
general practitioner in London, analyses four paradoxical
phenomena which seem to contrast sharply with this view: 
a great number of doctors take little pleasure in their work,
increasing numbers of people worry about their health, the
popularity of alternative medicine is rising, and the
resources allocated to health care are escalating. In this
contemplative article, in which drugs play a central role,
these paradoxes are considered more closeley and it is stated
that there is no ‘fall’, but a relative and continual ‘rise’ in
medicine.

Correspondentie kan worden gericht aan drs. H.J. Derijks,
Disciplinegroep Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie,
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Postbus 80.082, 3584 CA
Utrecht, e-mail H.J.Derijks@students.pharm.uu.nl.

Een reis door de geschiedenis van de
geneeskunde

Le Fanu beschrijft de successen binnen de
geneeskunde, door hem aangeduid als de ‘Rise’, aan de
hand van twaalf baanbrekende momenten. Enkele
voorbeelden waarin het geneesmiddel centraal stond
waren: de ontdekking van penicillinen (1941) [7],
chloorpromazine en de revolutie binnen de psychiatrie
(1952) [8], niertransplantaties (1963) [9], beheersing van
risicofactoren in de relatie tot de preventie van hart- en
vaatziekten (1964) [1] en de ontdekking van  Helicobacter
pylori als oorzaak van de maagzweer (1984) [10].

Deze ontdekkingen hebben een grote invloed gehad
op het vooruitgangsgeloof in de geneeskunde en de
farmacotherapie in het bijzonder. In alle gevallen
vloeiden de ontwikkelde hypothesen voort uit vondsten
bij experimenten die werden uitgevoerd om een andere
hypothese te testen; ook wel ‘serendipiteit’ genoemd.
Toeval speelt daarbij geen onbelangrijke rol [11]. De
kans dat een toevalsbevinding zich herhaalt is echter
relatief klein en vormt dus geen basis voor structureel
beleid. De farmaceutische industrie realiseerde zich dit
en is zich daarom gaan richten op het modiGceren van de
reeds bestaande geneesmiddelen. Rond 1970 leken deze
variatiemogelijkheden uitgeput en werd men zich ervan
bewust dat een groot aantal ziektebeelden niet zo
gemakkelijk te genezen was. Er ontstond een grote
behoefte aan nieuwe strategieën om grensverleggende
geneesmiddelen te ontwikkelen. Een tweede
farmacologische revolutie diende zich toen aan met
grote doorbraken in de behandeling en voorkoming van
verslechtering bij complexere ziektebeelden zoals hart-
en vaatziekten en astma.

Le Fanu beschouwt deze periode echter niet als 
een positieve ontwikkeling en uit felle kritiek op het
verleggen van de prioriteiten in de richting van de
preventie van aandoeningen. Dit is het uitgangspunt van
een theorie die door Le Fanu wordt aangeduid als de
‘Social theory’. Door het nastreven van een gezonde
levensstijl, gecombineerd met het gebruik van
geneesmiddelen tegen risicofactoren zoals hypertensie
of een verhoogd cholesterolgehalte, hoopt men de kans
op een aandoening te minimaliseren. Le Fanu keert zich
tegen deze medicaliserende strategie omdat daardoor
opeens grote delen van de bevolking ‘patiënt’ worden.
Hij constateert tevens dat juist de epidemiologie, door
onderzoek naar risicofactoren, een grote verwevenheid
met het bedrijfsleven heeft gekregen en geen
onaKankelijke bron van wetenschap meer kan zijn.

Daarnaast wordt ‘Genetics’ door velen gezien als
een nieuwe strategie voor het antwoord op allerlei
‘onbehandelbare en complexe ziekten’ [12]. Le Fanu
bestrijdt ook deze theorie door op te merken dat de
enorme investeringen in genetisch onderzoek nog
nauwelijks de voordelen hebben opgeleverd die men
ervan verwachtte.

Na de ‘Rise’ heeft de gekozen combinatie van
strategieën, met ‘Genetics’ en de ‘Social theory’ aan de
basis, volgens Le Fanu geleid tot een ‘Fall’ in de
geneeskunde, een periode van onevenwichtigheid in 

De patiënt als alleseisende
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de verwachtingen over alles wat zou kunnen en de
werkelijkheid van wat kan.

Beschouwing van de paradoxen
De onevenwichtigheid in verwachtingen heeft zich

volgens Le Fanu geuit in een viervoudige paradox, die
de positie van de geneeskunde en het geneesmiddel in de
Westerse wereld de laatste jaren sterk hebben bepaald.

paradox 1: bezorgde gezonden
Le Fanu stelt dat de huidige patiënt vaker bezorgd is

dan echt ziek [13]. Deze stelling laat zich aardig
illustreren aan de hand van de ontwikkeling van
antihypertensiva rond 1955. De eerste antihypertensiva
hadden zoveel bijwerkingen dat ze alleen bij ernstige
hypertensie werden toegepast. Bètablokkers behoorden
tot de eerste efectieve bloeddrukverlagers zonder
ernstige bijwerkingen. Dit betekende het begin van de
farmacotherapeutische behandeling van patiënten die
niet ziek waren, maar wel een groot risico hadden dit te
worden. Deze ‘Rise’ deed de incidentie van
bijvoorbeeld transient ischemic attacks bij patiënten die
adequaat behandeld werden met antihypertensiva,
afnemen tot een minimum [1]. Dit succes betekende een
enorme uitbreiding van de redenen om geneesmiddelen
te gebruiken. Nu werden namelijk niet alleen zieke
patiënten behandeld, maar ook ‘gezonde’ mensen die
het risico liepen ziek te worden.

Wetenschappelijk gezien is de beheersing van
risicofactoren voor allerlei aandoeningen nauwelijks
meer omstreden, maar maatschappelijk gezien lijkt deze
aanpak belangrijke consequenties te hebben. Er heerst

onder gezonde mensen namelijk een toenemende
ongerustheid, die wordt opgeroepen door het bestaan 
en het ontdekken van steeds meer risicofactoren met
behulp van epidemiologisch onderzoek. Door een
overvloed aan informatie via bronnen zoals internet,
televisie en populair-wetenschappelijke tijdschriften
treedt een versterking op van deze gedachte [14]. Veel

geheel gezonde mensen gaan zich uit angst voor
verborgen gevaren bezighouden met risicoreductie
middels de onthouding van allerlei zaken en het gebruik
van (alternatieve) geneesmiddelen.

paradox 2: alternatieve geneeswijzen
Ten aanzien van de tweede paradox wijst Le Fanu

erop dat, ondanks dat de reguliere geneeskunde nog
nooit tot zoveel in staat was, er vanaf de jaren zeventig
een toegenomen populariteit van de alternatieve
geneeswijzen te constateren valt. Hij laat echter
onvermeld dat de toepassing van alternatieve
geneeswijzen al sinds de oudheden, ver voor zijn twaalf
baanbrekende momenten, bedreven worden. Na de
ontdekking van een aantal nieuwe geneesmiddelen
vanaf 1940 heeft men zich gedurende dertig jaar volledig
op de reguliere geneeskundige wetenschap gericht. De
alternatieve behandelwijzen, die in sommige gevallen
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ook efectief lijken te zijn, werden als onwerkzaam en
kwakzalverij ondergeschoven om vervolgens in de jaren
zeventig herontdekt te worden [15].

paradox 3: teleurgestelde artsen
Artsen raken, volgens Le Fanu, steeds meer

gedesillusioneerd doordat de geneeskunde minder
interessant en spannend lijkt te zijn geworden dan
vroeger. In plaats van het behandelen van zieke
patiënten is het geruststellen van patiënten een steeds
belangrijker onderdeel van het beroep ‘arts’ [3]. Dit
geldt in het bijzonder voor huisartsen. Het ligt voor de
hand dat met name de oudere generatie huisartsen
(waaronder Le Fanu zelf) teleurgesteld is, omdat deze
generatie immers niet heeft gekozen en niet is opgeleid
voor dit soort werk [16].

De tweede reden ligt volgens Le Fanu in de
constatering dat binnen de specialismen het merendeel
van de arbeid bestaat uit routineklusjes en dat door de
terugval aan innovatie artsen nog steeds hetzelfde doen
als dertig jaar geleden. De uitdagingen lijken
verdwenen.

Le Fanu verwacht echter te snel tastbare resultaten
van innovaties als ‘genomics’ voor de ontwikkeling van
nieuwe geneesmiddelen. De verwachting is dat
‘genomics’ op middellange termijn wel degelijk tot
nieuwe uitdagingen voor geneesmiddelvinding kan
leiden; bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe
aangrijpingspunten voor antibiotica [12, 17]. Daarnaast
zijn er op kortere termijn voor de patiënt voordelen te
verwachten op het gebied van de farmacogenetica [18,
19]. Deze richt zich speciGek op de genetische
determinanten van verschillen in de efecten van
geneesmiddelen. Die verschillen kunnen het

therapeutisch efect, maar ook de bijwerkingen
verklaren. De ontwikkeling van diagnostische tests en
het in kaart brengen van ‘single nuclear polymorphisms’
(SNP’s) zullen een nieuwe dimensie geven aan het
optimaliseren van farmacotherapie: een uitdaging voor
arts en apotheker.

paradox 4: oplopende kosten
De exponentiële toename van de kosten binnen de

gezondheidszorg kan volgens Le Fanu niet alleen
verklaard worden uit de technologische vooruitgang in
de geneeskunde. Volgens hem spelen meer factoren een
rol. Zo zou het gebruik van geneesmiddelen niet altijd te
rechtvaardigen zijn op basis van de beschikbare
wetenschappelijke kennis. Als voorbeelden voert hij aan
dat over oorzaken van allerlei auto-immuunziekten als
multipele sclerose en reumatoïde artritis wel
hypothesen bestaan, maar dat de precieze oorzaak
vooralsnog niet is opgehelderd. Om toch enig inzicht te
krijgen in ziekteprocessen wordt middels etiologisch
onderzoek geprobeerd factoren te ontdekken die van

invloed kunnen zijn op het ontstaan van ziekte en de
therapie ervan. Deze benadering heeft vooral
geproGteerd van de opkomst van de epidemiologie [20].
Hierbij leiden getalsmatige waarnemingen en analyses
tot het toepassen van geneesmiddelen [21]. Le Fanu uit
zware kritiek op het op deze wijze ‘bevorderen’ van
geneesmiddelengebruik, een geluid dat ook niet vreemd

19 april 2002 • Jaargang 137 Nr. 16 • Pharmaceutisch Weekblad   [571]

Figuur 2

De paradoxen

benaderd vanuit de

ontwikkeling van het

geneesmiddel

Le Fanu uit zware kritiek op het op deze 
wijze ‘bevorderen’ van de geneesmiddelengebruik

paradox 2
populariteit 
alternatieve
geneeskunde

paradox 3
teleurgestelde
artsen

paradox 4
oplopende kosten

GENEESMIDDEL

preventie innovatie kosteneffectiviteit
ondersteunende

therapie

paradox 1
bezorgde 
gezonden



[      ]

p
r

a
k

t
i

j
k meer is in bepaalde wetenschappelijke en politieke

commentaren [22-25]. De vraag lijkt dus
gerechtvaardigd of de wijze waarop het toepassen van
geneesmiddelen totstandkomt, de ontwikkelingen
binnen de geneeskunde positief beïnvloedt en of dit leidt
tot irrationeel voorschrijven en oplopende kosten.

Als tweede factor voor oplopende kosten noemt 
Le Fanu het gebrek aan, zoals hij dat waarneemt,
objectieve kostenefectiviteitsanalyses van nieuwe
geneesmiddelen. Het gebruik van geneesmiddelen
brengt veel minder kosten met zich mee dan
ziekenhuisopnamen. Vanuit dat oogpunt zijn
geneesmiddelen kostenefectief. De ontdekking van
tricyclische antidepressiva heeft bijvoorbeeld een
revolutie binnen de psychiatrie teweeggebracht [1].
Maar, vanwege de eerder besproken kleine kans op een
toevalsbevinding, zijn farmaceutische industrieën zich
gaan richten op het modiGceren van reeds bestaande
geneesmiddelen. In eerste instantie leidde dat tot
kostenefectievere geneesmiddelen: duurder, maar ook
verbeterd, zoals de SSRI’s ten opzichte van de TCA’s
[22, 26]. Maar op andere gebieden werden, naarmate de
‘bron van innovatie’ uitgeput begon te raken, nieuwe
middelen geïntroduceerd waarvan de kostenefectiviteit
nog steeds ter discussie wordt gesteld. Sprekende
voorbeelden zijn biotechnologisch vervaardigde
geneesmiddelen waarbij gebruik wordt gemaakt van
recombinant-DNA-technologie. Denk aan recombinant
follikelstimulerend hormoon versus uit urine gewonnen
follikelstimulerend hormoon [27-29].

Tot slot hebben nieuwe toepassingen in de
gezondheidszorg geleid tot extra kosten, die echter
veelal een verbetering van de kwaliteit van leven van de
patiënt betekenden [5]. Transplantaties zouden nooit
mogelijk zijn geweest zonder de ontdekking van
geneesmiddelen die de productie van antilichamen
tegen het getransplanteerde orgaan belemmerden, zoals
azathioprine [1] en ciclosporine [30]. Een recenter
voorbeeld is abciximax ter preventie van complicaties
tijdens dotteroperaties [31]. Het ethische vraagstuk
rondom kostenbeheersing speelt in dezen een
belangrijke rol. Men zal steeds een eventuele
gezondheidswinst moeten afwegen tegen de extra
kosten die deze nieuwe dure toepassingen met zich
meebrengen.

Beschouwing en conclusies
Hoe moeten we de vier paradoxen van Le Fanu nu

interpreteren? Is er daadwerkelijk sprake van aan de ene
kant de ‘Rise’ en aan de andere kant de ‘Fall’ (Gguur 1)?
Als we de ontwikkeling van het geneesmiddel in de
afgelopen decennia beschouwen, valt te constateren dat
op een aantal gebieden het geneesmiddel een belangrijke
positie heeft verworven en nog steeds heeft.
Geneesmiddelen worden gebruikt ter preventie van
allerlei aandoeningen, zijn een bron van innovatie,
spelen een belangrijke rol in het kostenefectiviteit-
vraagstuk en maken nieuwe behandelwijzen mogelijk
(Gguur 2). Indien de ontwikkeling van het geneesmiddel
als uitgangspunt wordt genomen bij de verklaring van de

paradoxen, leidt dit wellicht tot andere conclusies dan
die van Le Fanu.

De media spelen een belangrijke rol in het bepalen
van de beeldvorming van de mogelijkheden van de zorg.
Die beeldvorming is niet altijd op een gedegen analyse
van de feiten gebaseerd. Dit wakkert bezorgdheid onder
de bevolking aan (paradox 1). Hoewel de epidemiologie
in dezen niet helemaal gevrijwaard is, zou die, mits
objectief en gecombineerd met heldere statistiek, een
prachtig instrument kunnen en moeten zijn voor de
totstandkoming van rationeel geneesmiddelgebruik en
een gezonde levensstijl.

De alternatieve geneeswijzen (paradox 2) zijn terug
van weggeweest en zullen waarschijnlijk altijd een
zekere rol blijven spelen. Er is altijd een groep patiënten
die geen vertrouwen heeft in de reguliere geneeskunde
en die sneller zijn toevlucht zoekt in het alternatieve
circuit; soms uit geloof, vaak echter uit wanhoop. Dat is
niet, zoals Le Fanu stelt, een symptoom van gebrek aan
innovatie, maar onzes inziens inherent aan het menszijn
en ook een herkenbaar onderdeel van de moderne
samenleving. Het is de taak van de reguliere
geneeskunde echte onzin en riskante methoden in het
alternatieve circuit aan de kaak te stellen. Patiënten
verdienen beter dan wat schreeuwende reclames en
websites beloven.

Niet alle artsen zijn gedesillusioneerd (paradox 3).
Het zijn vooral de huisartsen van de oude generatie wier
taken zijn veranderd richting die van een poortarts, en
die geconfronteerd worden met de mondige en bezorgde
patiënt. Jonge huisartsen kiezen juist voor dit nieuwe
takenpakket. ‘Genetics’ en ‘Tailor-made medicine’
zullen onzes inziens, in tegenstelling tot wat Le Fanu
beweert, een belangrijke stempel op de toekomstige
geneeskunde kunnen gaan drukken. Via diagnostische
tests (genscreening, SNP’s) zal de farmacogenetica
bijdragen aan het optimaliseren van farmacotherapie 
[18, 19].

Le Fanu stelt dat geneesmiddelengebruik sterke
kostenverhogingen veroorzaakt (paradox 4) als gevolg
van niet objectieve kostenefectiviteitanalyses. 
De explosieve kostenstijging in de gezondheidszorg is
echter slechts voor een klein deel door geneesmiddelen
veroorzaakt. Preventie en de vergrijzing nemen wellicht
een veel groter deel voor hun rekening [5].Genees-
middelen werken zelfs vaak kostenbesparend.

Concluderend achten wij de viervoudige paradox
geen teken van een ‘Fall’, maar zijn het symptomen van

logische ontwikkeling; een relatieve en gestage
vooruitgang. Een aardige vergelijking is de beklimming
per Gets van de Alpe d’Huez waar de afwisseling van
vlak en steil de snelheid bepaalt waarmee de renner
vooruitgaat. Hij blijft echter vooruitgaan.
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Dit artikel is tot stand gekomen in het kader van het Excellent tracé

van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Utrecht. Het

Excellent tracé beoogt door niveaudifferentiatie in het onderwijs de

beschikbaarheid van voldoende farmaceutisch kader voor

leidinggevende functies in het farmaceutisch veld (overheid en

industrie) te vergroten.

Aan het Excellent tracé nemen momenteel ongeveer 25 studenten

deel, die zich in het tweede tot en met het zesde jaar van het

curriculum bevinden. Elke student doorloopt een eigen traject,

waarbij vooral de eigen inbreng en interesses de inhoud bepalen.

Een en ander wordt door een commissie getoetst op

wetenschappelijke diepgang en raakvlakken met de farmacie in

het bijzonder. Parallel aan het individuele traject worden enkele

projecten uitgevoerd in groepsverband. Er worden bijvoorbeeld

gemeenschappelijke activiteiten, zoals colloquia en symposia,

georganiseerd. Verder werken de studenten samen in mentor-

groepen van drie tot vijf personen onder begeleiding van een

hoogleraar, docent of onderzoeker die werkzaam is aan de

faculteit. Naast de vaak interessante en leerzame weten-

schappelijke activiteiten wordt echter ook het sociale aspect 

niet uit het oog verloren.

Dit artikel is geschreven door de leden van de mentorgroep van

prof. dr. H.G.M. Leufkens en vormt het eindpunt van de

gemeenschappelijke inspanning van het afgelopen jaar. Het artikel

betreft een geschiedkundige analyse van de modern geneeskunde

aan de hand van het boek van James Le Fanu: 

“The rise and fall of modern medicine”.

Het Excellent tracé van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen Utrecht

In het najaar van 2000 was Le Fanu in Nederland als
gast bij het 15-jarig bestaan van het Instituut voor
Farmaceutische Bedrijfskunde (IFB). Zijn typisch
Engelse ‘club style’ van spreken, gecombineerd met een
grote belezenheid, analytisch denkvermogen en humor,
maken hem veel toegankelijker dan mensen als Illich of
McKweon die hem als criticaster van de moderne
geneeskunde voorgingen. Hoewel wij ons in vele
gedachten van Le Fanu niet goed kunnen vinden,

beschouwen wij “The rise and fall of modern medicine”
als een absolute aanrader. Het boek daagt uit, inspireert
en is een spiegel van belangrijke ontwikkelingen binnen
de geneeskunde. De moderne farmacotherapie van het
bestrijden van risicofactoren van ziekten (hypertensie,
cholesterol, enzovoort) wordt op de korrel genomen –
vaak in schril contrast met wat we ‘evidence-based’
zouden noemen, maar op een aangrijpend relativerende
en analytische wijze ●


