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1. Inleiding
 

Mijnheer de Rector Magnificus,  

Leden van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht,  

Leden van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht,  

Collegae, werkzaam in de patiëntenzorg, het onderwijs en  

het onderzoek en allen die daar een bijdrage aan leveren,  

Studenten en artsen in opleiding tot specialist,  

Familie en vrienden.

Dames en Heren,

Ik neem u mee naar het jaar 1953. Nederland herrijst na de Tweede 

Wereldoorlog. Sommige Nederlanders zien echter weinig perspectief; 

1952 en 1953 zijn topjaren wat betreft emigratie. In het jaar 1953 vindt 

ook nog eens de Watersnoodramp plaats. Men heeft het niet breed, 

er is weinig luxe. Daarbij is weinig aandacht en geld voor een gebalan

ceerde voeding. Toch wordt tegen deze achtergrond in 1953 de “schijf 

van vijf” geïntroduceerd. De “schijf van vijf” is onderdeel van een 

l andelijke voorlichting over goede en gezonde voeding1. Het doel van 

deze campagne is de Nederlander te overtuigen van een bewust en 

gevarieerd eetpatroon. Ouders leren dat vijf verschillende voedings

bronnen van belang zijn voor de groei en ontwikkeling van hun 

 kinderen. Maar ook voor volwassenen is een dagelijks variatie in 

 voeding van belang. Iedere dag kiezen uit vijf groepen van voedings

stoffen. Dat is een eenvoudige, maar zeer doeltreffende boodschap.
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We leven nu in 2009, ruim 55 jaar later. De zorgsector verandert sterk. 

Begrippen als marktwerking en concurrentie doen hun intrede. Er is 

sprake van schaalvergrotingen en fusies. Het stelsel van financiering 

van de zorg is continu in beweging. Soms bespeur ik onder artsen een 

gevoel van onbehagen. Hoeveel aandacht besteden we nog daadwerke

lijk aan de patiënt? Vragen wij ons nog wel af welke elementen in de 

patiëntenzorg onze dagelijkse aandacht echt verdienen? Het is tijd voor 

een leefadvies voor artsen. In mijn optiek bestaat ook voor artsen een 

“schijf van vijf”. Vandaag bespreek ik met u vijf basisingrediënten 

voor volwaardige patiëntenzorg. 

Mijn “schijf van vijf” bestaat uit vijf “O’s”: opvang, opleiding, onder

zoek, organisatie en omgeving. Ik bedoel dan opvang van patiënten, 

opleiding en onderwijs en nascholing, wetenschappelijk onderzoek, 

organisatie van de zorg en oog voor de omgeving. Mijn “schijf van 

vijf” is van toepassing op alle artsen. Op huisartsen en medisch 

specia listen. Op artsen in opleiding tot specialist (de aios) en voor 

de gevestigde orde. Als ik hierna spreek over “specialist” of “internist”, 

bedoel ik al deze groepen.  
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Ik introduceer bij u patiënt Q. Patiënt Q staat centraal in mijn verhaal. 

Patiënt Q maakte enkele jaren geleden een afspraak bij mij op de poli-

kliniek interne geneeskunde. Ik was toen werkzaam als internist-hema-

toloog in Nieuwegein. Patiënt Q had zich kort daarvoor bij de huisarts 

gemeld met klachten van vermoeidheid. Het bloedonderzoek bij de huis-

arts leverde verontrustende resultaten op. Er was sprake van een verhoog-

de bezinking, een bloedarmoede en een verhoogde calciumwaarde. Het 

eiwitspectrum was ook nog eens afwijkend. De huisarts dacht aan de 

mogelijkheid van een multipel myeloom (ook bekend als de ziekte van 

Kahler) - dat is een kwaadaardige aandoening die uitgaat van de 

plasma cellen in het beenmerg. 

Ik bespreek met u de ziektegeschiedenis van patiënt Q. In de behande

ling en begeleiding van patiënt Q komen verschillende aspecten aan 

de orde. Deze aspecten zijn allemaal terug te voeren op de vijf “O’s”.  

Ik noem ze nog een keer: opvang, opleiding, onderzoek, organisatie en 

omgeving. 
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2. Opvang

 

 

 

 

 

 

 

Patiënt Q heeft goed in de gaten dat zijn bloeduitslagen verontrustend 

zijn. Samen met zijn vrouw maakt hij een afspraak op de polikliniek 

interne geneeskunde. Hij voelt zich niet goed, heeft vragen, is onzeker en 

ongerust. Wat mag patiënt Q in deze fase van zijn arts verwachten? 

Mijn eerste “O” gaat over de opvang van patiënten. 

Wat is adequate opvang vanuit de optiek van een patiënt? Volgens 

de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) stellen 

patiënten vooral de volgende vragen2:

• weet u in welk ziekenhuis een goede arts is voor mijn aandoening? 

(één met veel ervaring met de behandeling van mijn aandoening)

• weet u ook of dat een aardige, betrokken arts is?

• wat zijn de ervaringen van andere patiënten met deze arts?

Patiënten vragen om ervaring en empathie. Maar wat is ervaring? 

Van een marketing manager komt de uitspraak: ervaring is het 

 product van expertise en volume. 

In de Verenigde Staten schroomt men niet om daarmee te adverteren. 
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In de USAToday las ik een advertentie van een oogarts, die meer dan 

10.000 cataractoperaties had verricht. En op een boot op de Hudson 

bij New York zag ik een foto van een bekende thoraxchirurg; hij 

maakte reclame met meer dan 2000 bypassoperaties. 

Ervaring spreekt kennelijk tot de verbeelding.

In Nederland geeft het onderwerp “aantallen” of “wel of niet voldoende 

expertise” vaak aanleiding tot pittige discussies. Met name bij relatief 

zeldzame aandoeningen. Wij dokters ontlenen status en soms ook 

inkom(st)en aan de behandeling van zeldzame aandoeningen. Maar 

als kwaliteit van zorg ons echt interesseert, moeten we afstand nemen 

van persoonlijke drijfveren. Onze beroepsgroep zal moeten aangeven 

bij welke specialisten en in welke ziekenhuizen voldoende expertise 

voor de behandeling van specifieke aandoeningen aanwezig is. Doen 

we dat niet zelf, dan zullen patiëntenverenigingen, overheden of zorg

verzekeraars dit voor ons gaan doen. 

HOVON is één van de eerste beroepsorganisaties die dit heeft uit

gewerkt3. HOVON staat voor de Stichting HematoOncologie voor 

Volwassenen in Nederland. HOVON heeft de zorg voor patiënten 

met een hematooncologische aandoening ingedeeld in vier echelons, 

vier niveaus. Per echelon moeten ziekenhuizen en specialisten (niet 

alleen hematologen) voldoen aan specifieke criteria. Eenvoudige 

behandelingen gebeuren in ziekenhuizen in het laagste echelon. 

Complexe behandelingen, zoals allogene stamceltransplantaties, 

 vinden plaats in ziekenhuizen uit het hoogste echelon.

Ik ben een groot voorstander van een dergelijke classificering. Het 

dwingt namelijk ziekenhuizen en maatschappen of vakgroepen een 
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keuze te maken voor een bepaald niveau van zorg en dat op niveau te 

houden. Dat vraagt om investeringen in de hele keten van zorg: van 

goeduitgeruste laboratoria via PETCTfaciliteiten tot gespecialiseerde 

verpleegkundigen. De specialist is in dit model mede verantwoordelijk 

voor het inrichten en onderhouden van een goed behandelteam over 

de gehele linie binnen het ziekenhuis. Ik verwacht overigens dat eche

lonnering de opmaat is voor nog verdergaande concentratie van zorg. 

Dat dit wenselijk is, laat ik zien aan de hand van twee hematologische 

ziektebeelden: het multipel myeloom en de ziekte van Hodgkin. 

In onze IKMNregio zijn er jaarlijks ongeveer 65 nieuwe patiënten met 

een multipel myeloom en 36 nieuwe patiënten met de ziekte van 

Hodgkin. Van de myeloompatiënten zijn 26 jonger dan 65 jaar; tot 

die leeftijd wordt intensief behandeld4. Het stellen van de diagnose is 

vaak niet moeilijk en kan plaatsvinden in alle ziekenhuizen in de 

regio. Het is de vraag of dat ook geldt voor de behandeling. 

Uit oogpunt van kwaliteit van zorg is concentratie van behandeling 

gewenst. Dat is een bekend fenomeen. Zo mag de behandeling van 

patiënten met slokdarmkanker alleen plaatsvinden in ziekenhuizen die 

meer dan 10 van deze patiënten per jaar zien. Volgens Els Witteveen, 

één van onze oncologen, is dit ook van toepassing op vrouwen met 

ovariumcarcinoom (kanker uitgaande van de eierstokken). Deze 

 vrouwen hebben een langere overleving, indien de operaties worden 

uitgevoerd door gespecialiseerde gynaecologen in vergelijking tot 

 algemene gynaecologen5.

Voor de zorg voor patiënten met een multipel myeloom en de ziekte 

van Hodgkin zou concentratie betekenen dat we met hooguit drie 

 hematologiecentra in de regio Utrecht kunnen volstaan. Dan worden 



10

jaarlijks per centrum negen jongere myeloompatiënten en 12 

Hodgkinpatiënten als nieuwe patiënt gezien. Verdeling over meer 

 centra verbrokkelt de expertise. Daarmee wordt de kwaliteit van zorg 

minder.

Naast ervaring vinden patiënten het belangrijk dat een arts aardig 

en betrokken is. Empathie is daarbij het sleutelwoord. Empathie 

houdt in dat een arts in staat is om verbale en nonverbale commu

nicatieboodschappen van patiënten goed te verstaan. Empathisch 

vermogen vergt emotionele intelligentie. Bij empathie hoort echter 

ook professionaliteit en enige distantie. Empathie gaat veel verder 

dan medelijden of medeleven. 

Welke mening heeft onze beroepsgroep over goede patiëntenzorg?

Dat is in 2002 verwoord in het Handvest Medische Professionaliteit6,7. 

Drie principes voor goede patiëntenzorg vormen de basis voor dit 

Handvest: het welzijn van de patiënt, de autonomie van de patiënt en 

sociale rechtvaardigheid. Voor een deel zijn deze elementen ook terug 

te vinden in de Nederlandse Artseneed8. Het welzijn van onze patiën

ten mogen wij niet ondergeschikt maken aan marktwerking, maat

schappelijke druk of allerlei beheersmatige eisen. Toch houden wij ons 

dagelijks bezig met marktwerking. Het is opmerkelijk, dat maar één 

politieke partij in Nederland vindt dat marktwerking in de zorg echt 

niet kan9. 

Sprekend over marktwerking, komen we al snel bij DBC’s uit. DBC 

staat voor diagnose behandel combinatie. De introductie van DBC’s 

had onder meer lagere prijzen voor bepaalde behandelingen als doel. 
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Toch dalen de DBCprijzen niet tot nauwelijks. Indien de groei in het 

Bsegment niet beperkt wordt, leidt dit tot een toenemend beslag van 

relatief eenvoudige zorg op het totaal beschikbare budget voor de 

zorg. Dit budget is nog steeds beperkt binnen het zogenaamde 

Budgettair Kader Zorg (BKZ). Dan is minder geld beschikbaar voor 

de overige zorg, zoals bij voorbeeld de meeste oncologische zorg of 

acute zorg. Ik vind dit geen wenselijke ontwikkeling. We kunnen 

dit oplossen door het BKZ in twee delen te knippen. Eén deel voor 

laagcomplexe, hoogvolume zorg, waar efficiencywinst door betere 

organisatie relatief eenvoudig te behalen is; sommige collega’s 

ge bruiken daarvoor de term “zorgstraat” (bij voorbeeld “staarstraat”). 

Het andere deel van het BKZ is dan beschikbaar voor hoogcomplexe, 

topreferente zorg; ik stel voor om daar dan maar de term “zorg

boulevards” voor te reserveren.

Terug naar de eerste opvang van patiënt Q. Volgens mij zijn nog niet 

alle aspecten die van belang zijn voor een goede opvang van patiënten 

besproken. Naast ervaring en empathie, zijn nog twee elementen 

belangrijk: voortvarendheid in diagnostiek en voldoende tijd voor 

de patiënt. Ik pleit er voor om deze twee elementen op te nemen in 

enquêtes naar patiënttevredenheid10. Patiënten verkeren soms on nodig 

lang in onzekerheid na een eerste bezoek aan hun specialist. Het in 

spanning wachten op uitslagen van aanvullend onderzoek of noodza

kelijke ingrepen vraagt veel van onze patiënten. Wij moeten onze 

 processen zodanig inrichten, dat er minimale wachttijden zijn voor 

aanvullende onderzoeken of behandelingen. Daar is nog zeker winst te 

behalen.
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De beschikbare tijd per patiënt is een ander belangrijk issue. 

Iedere arts kent het gevoel meer tijd aan een patiënt te willen besteden. 

Deze tijd is tegenwoordig per behandelingsfase voor bijna ieder 

 ziektebeeld vastgelegd. Voor het multipel myeloom heb ik dat opge

zocht11,12. Voor de behandeling met chemotherapie staat momenteel 3.5 

uur begeleiding door een specialist. Dat is niet veel voor diagnostiek, 

uitleg over de aandoening, informatie over chemotherapie, toediening 

van chemotherapie met de opvang van mogelijke complicaties en het 

evalueren van de behandeling. Soms heb ik dan wel eens het gevoel dat 

wij patiënten behandelen in een “chemostraat”.

Ik vat de eerste “O” van “opvang van patiënten” samen. 

Volgens mij vraagt de patiënt van ons empathie, expertise, snelle 

 diagnostiek en tijd. Daarbij moeten wij zorgvuldig omgaan met de 

kwetsbaarheid van een patiënt. Of vrij naar Shakespeare en met dank 

aan Aike Kruize, één van onze reumatologen: “Frailty, thou name is 

patient”13.
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3. Opleiding/onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Bij patiënt Q is inmiddels de diagnose multipel myeloom gesteld. Hij 

wordt behandeld met een combinatie van drie middelen, melphalan, 

 prednison en thalidomide. De therapie slaat aan. Maar er doen zich 

enkele complicaties voor. Patiënt Q krijgt als gevolg van het langdurig 

gebruik van prednison een te hoge bloedsuikerspiegel, hij ontwikkelt 

 steroïd-geïnduceerde diabetes mellitus. Kort daarna blijkt hij ook nog 

een trombosebeen te hebben, waarschijnlijk veroorzaakt door thali-

domide. Patiënt Q vraagt zich af of hij voor deze aandoeningen nu 

naar een andere internist moet worden verwezen. Liever blijft hij bij 

zijn eigen internist-hematoloog. Hij heeft niet veel zin om zijn hele 

 verhaal aan een internist-endocrinoloog of aan een internist-vasculair 

geneeskundige te vertellen. Bovendien - zo vraagt hij zich af - wie 

behoudt dan het overzicht, de regie over zijn behandeling?  

 

Mijn tweede “O” gaat over opleiding, onderwijs en nascholing.

Patiënt Q vraagt naar de reikwijdte van de kennis van zijn internist. 

Heeft zijn behandelaar ook ervaring met basale interne aandoeningen? 



14

Is zijn behandelaar naast hematoloog ook nog gewoon internist? Graag 

neem ik u mee naar de discussie over de relatie tussen de aandachts

gebieden binnen de interne geneeskunde en de algemene of  wellicht 

beter  basale interne geneeskunde.

Het NIVEL heeft in 2007 onderzoek gedaan naar de opleiding tot inter

nist14. Internisten besteden gemiddeld 29% van hun tijd aan algemene 

interne geneeskunde en 71% van hun tijd aan een aandachtsgebied. 

Van de internisten in opleiding wil 93% zich specialiseren in een aan

dachtsgebied. Indien dat gebeurt, neemt het aantal internisten met een 

aandachtsgebied toe van 77% naar meer dan 90%. De NIV heeft zich 

vervolgens de vraag gesteld of dit wenselijk is. In het Strategisch Plan 

20082012, beschrijft de NIV de nadelen van de opleiding in een aan

dachtsgebied15. De opleiding in een aandachtsgebied vindt vrijwel uit

sluitend plaats in een academische omgeving. De aios (de artsen in 

opleiding tot specialist) zien daar vooral zeldzame en complexe aan

doeningen. Dit gaat  nog steeds volgens de NIV  ten koste van een 

brede oriëntatie voor de internist in opleiding.

Met deze analyse ben ik het geheel eens. Alleen de door de NIV voorge

stelde oplossing om te komen tot meervoudige profielen is geen oplos

sing voor dit probleem. Volgens mij is het beter om verplicht te stellen 

dat een deel van de opleiding in een aandachtsgebied in een algemeen 

ziekenhuis wordt gevolgd. Een specifiek leerdoel is dan, dat men leert 

het werk binnen een aandachtsgebied te combineren met het functione

ren als algemeen internist. Ik wil dan ook voorstellen om iedere aios 

een aandachtsgebied van 24 maanden te laten volgen. Acht maanden 

daarvan worden  in mijn voorstel  verplicht door gebracht in een alge

meen ziekenhuis. In de regio Utrecht bestaat deze constructie al binnen 
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de opleiding tot nefroloog. De nefroloog in opleiding ziet in het alge

mene ziekenhuis de nefrologie in de volle breedte en vooral de relatie 

tussen de nefrologie en de algemene  interne geneeskunde.

 

Daarnaast vind ik dat de discussie meer moet gaan over de vraag welke 

basiskennis van een internist (ook in een aandachtsgebied) verwacht 

mag worden. Terug naar patiënt Q. Ook een patiënt met een multipel 

myeloom, die diabetes ontwikkelt of trombose krijgt, zal door een 

internisthematoloog volledig behandeld moeten kunnen worden. 

Hooguit in zeer complexe situaties zal een deel van de behandeling 

door een andere internist worden overgenomen.

De NIV heeft in de eindtermen voor de opleiding vastgelegd aan welke 

basale kennis iedere internist moet voldoen. Dat wordt in de praktijk 

echter marginaal getoetst bij gevestigde internisten. Bij een visitatie of 

herregistratie wordt op hoofdlijnen gekeken naar nascholing. De 

belangrijkste vraag is of de betreffende internist aan het verplichte 

 aantal uren nascholing is toegekomen. Ik zou willen voorstellen om 

de nascholing ook inhoudelijk te toetsen. Volgt men alleen nascholing 

binnen het eigen aandachtsgebied of ook daarbuiten? Ik vermoed 

 overigens dat ik dan zelf ook niet de hoofdprijs krijg. Mijn voorstel is 

een oproep aan alle internisten in een aandachtsgebied om te blijven 

deelnemen aan het gezamenlijk ochtendrapport en aan het onderwijs 

in de algemene interne geneeskunde. Daarom zijn we in de regio 

Utrecht gestart met nascholing in de volle breedte van de interne 

geneeskunde onder de vertrouwde naam “Catharijnecursus”. De 

 eerste bijeenkomst in november vorig jaar was een groot succes. 

Ook elders in het land vindt deze vorm van nascholing plaats.
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Patiënt Q vraagt ook naar de rol van de internist als regisseur van zijn 

zorg. 

Vroeger was de regiefunctie al duidelijk in de naamgeving. De term 

“internist” is namelijk pas rondom 1895 ingevoerd. Voordien sprak 

men van “dokter van het huis”16. Nu vinden we deze term wellicht 

wat ongemakkelijk. Hoewel, wie wil tegenwoordig nu niet dr. House 

genoemd worden? Soms hoor je nog wel eens iemand zeggen dat de 

internist de huisarts van het ziekenhuis is. Ik heb daar geen enkele 

moeite mee. Het is immers één van de kerncompetenties van een 

internist, dat hij of zij ziekten in hun onderlinge samenhang ziet en 

de rol van andere specialismen goed kan inschatten. De internist als 

intramurale poortwachter, ik vind het een prima kwalificatie!

Ik vat weer even samen. De tweede “O” staat voor opleiding en 

nascholing. Ik heb aangegeven dat continuïteit en kwaliteit van zorg 

een beroep doen op de algemene of basale internistische vaardigheden 

van iedere internist, ook van internisten in een aandachtsgebied. Deze 

basiskennis en basisvaardigheden van de interne geneeskunde moeten 

wij blijven onderwijzen en toetsen, ook na de opleiding. 

Alleen dan kunnen we als internisten aanspraak maken op de titel 

“regisseur van intramurale zorg”. 
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4. Onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

Patiënt Q heeft zich verdiept in zijn ziekte. Hij weet dat in het buitenland 

verschillende studies met nieuwe middelen verricht worden. Hij vraagt 

zich af of zijn eigen arts hier ook bij betrokken is en hoe lang het kan 

duren voordat deze nieuwe middelen in Nederland beschikbaar zijn?

Ik ben aangekomen bij de derde “O” van onderzoek, wetenschappelijk 

onderzoek.

Mijn patiënt vraagt naar mijn betrokkenheid bij innovatie. Onderzoek 

is een belangrijke bron voor innovatie. Meestal maken we een onder

scheid tussen fundamenteel onderzoek en klinisch wetenschappelijk 

onderzoek. 

Fundamenteel onderzoek vindt plaats in specifieke laboratoria. In 

Utrecht is fundamenteel onderzoek zeer goed ontwikkeld. De connectie 

met de biomedische wetenschappen speelt daarin een belangrijke rol.  

De strategische alliantie met het Hubrecht Laboratorium is ook een dui

delijk signaal dat het UMC Utrecht inzet op fundamenteel onderzoek.

Voor klinisch wetenschappelijk onderzoek is vaak een groot aantal 
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patiënten nodig. De NFU heeft een aantal interessante observaties over 

onderzoek gebundeld18. De allerhoogste waardering wordt gevonden 

bij klinisch wetenschappelijk onderzoek vanuit de algemene en interne 

geneeskunde. Dit onderzoek vormt de basis voor vernieuwingen in de 

patiëntenzorg. Samenwerking tussen onderzoeksinstellingen bevordert 

de kwaliteit van het onderzoek. Het blijkt dat de citatiescore vooral 

hoog is, indien wordt samengewerkt met een ander UMC of een cen

trum in het buitenland. Voorzichtig wordt ook opgemerkt dat “eigen

standig onderzoek vanuit algemene ziekenhuizen in het algemeen 

onder het wereldgemiddelde scoort”. De boodschap is duidelijk: zon

der samenwerking geen goed klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

Soms hoor ik de opmerking dat een internist in een algemeen zieken

huis geen tijd of belangstelling heeft voor klinisch wetenschappelijk 

onderzoek. Met uitzondering van wellicht een enkeling. Laten we eens 

kijken of deze beeldvorming klopt. In november 2008 heb ik een 

PubMedsearch gedaan naar de wetenschappelijke output van de 

internisten in onze affiliatieziekenhuizen. Dus de vijf grotere zieken

huizen in onze omgeving die betrokken zijn bij de opleiding tot inter

nist. Dit heb ik vervolgens vergeleken met het aantal publikaties per 

internist in het UMC Utrecht. Deze inventarisatie betreft de periode 

van januari 2005 tot november 2008, een periode van bijna vier jaar. 

Omwille van de eenvoud heb ik alleen het aantal publikaties geteld. 

Het betreft 63 internisten in vijf algemene ziekenhuizen. Ik heb een 

indeling gemaakt in (qua wetenschap) nietactieve internisten (vier of 

minder publikaties in vier jaar; dus hooguit één publikatie per jaar), 

bij onderzoek betrokken internisten met vijf tot acht publikaties in 

vier jaar (gemiddeld één tot twee publikaties per jaar), actieve internisten 
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(meer dan acht, maar minder dan 16 publikaties oftewel drie tot vier 

publikaties per jaar) en toppers (meer dan 16 publikaties in vier jaar; 

gemiddeld meer dan vier publikaties per jaar). In de algemene ziekenhui

zen is 65% van de internisten niet actief op het gebied van onderzoek; 

ongeveer 1/3 deel (22 van de 63 internisten) is echter in enige mate 

betrokken bij of actief in onderzoek met zelfs twee toppers (Rob 

Fijnheer en WillemJan Bos, zij werken in de twee STZziekenhuizen 

in onze regio).

Dan de gegevens van de internisten in het UMC Utrecht. Binnen de 

DIGD zijn 38 internisten werkzaam: bijna een kwart (24%) past in de 

groep “nietactieven” wat betreft onderzoek. Ruim 3/4 is betrokken bij of 

actief binnen het onderzoek met 12 toppers. De deelname van internisten 

aan onderzoek kent dus een duidelijke differentiatie in mijn divisie. Het 

beeld van preferente aandacht voor productie in de periferie en uniforme 

interesse voor onderzoek in een UMC vraagt om een enige nuancering. 

Er is een interessante middengroep van 37 internisten (17 in het UMC 

Utrecht en 20 in de algemene ziekenhuizen) met potentie en ambitie op 

het gebied van onderzoek. Daar ligt een kans voor samenwerking.

Waarom sta ik hier nu zo uitvoerig bij stil? Volgens mij hebben naast 

de patiënt verschillende partijen belang bij het verrichten van klinisch 

wetenschappelijk onderzoek: de aios, de internist en het ziekenhuis.

Waarom is onderzoek voor een aios van belang? Ik zou daar kort over 

kunnen zijn door te stellen dat dit een opleidingseis is. Dat moet 

 echter genuanceerd worden. In de opleidingseisen staat dat een inter

nist in opleiding “praktische ervaring door actieve deelname aan een 

wetenschappelijk onderzoeksproject” heeft opgedaan. Meer staat er 

niet. Er is dus geen officiële eis met betrekking tot het aantal publi
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katies of het wel of niet promoveren. Veel aios hebben een voorkeur 

voor het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Zij vinden dat 

de vraagstelling klinisch relevant moet zijn. Dat sluit goed aan bij de 

opvatting van Lex Bouter, Rector Magnificus aan de Vrije Universiteit 

te Amsterdam. Hij stelt in zijn diesrede in 2007, dat onderzoek niet 

alleen hoge wetenschappelijke kwaliteit moet hebben; onderzoek moet 

ook maatschappelijk relevant zijn19. Ik ben het daar volledig mee eens. 

Waarom is deelname aan onderzoek voor een internist in een alge

meen ziekenhuis van belang? Deelname aan onderzoek draagt bij aan 

goede patiëntenzorg. De internist in een algemeen ziekenhuis laat zien 

actief betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied. 

Daarnaast is onderzoek ook een wezenlijk onderdeel van het opleider

schap. Ook dat is in de opleidings en erkenningseisen echter zeer 

behoedzaam geformuleerd. Daar staat dat “de leden van de opleidings

groep” moeten voldoen aan de verplichting om te publiceren. Indien 

de NIV wetenschappelijke vorming van aios daadwerkelijk van belang 

vindt, mag toch van opleiders verwacht worden dat zij meer dan één 

publikatie per jaar hebben. De opleider heeft immers ook hierin een 

voorbeeldfunctie. In de Utrechtse opleidingsregio voldoet overigens 

bijna iedere opleider in onze affiliatieklinieken aan dit criterium. Hier 

en daar zou een impulsje echter welkom zijn. 

Ook een Raad van Bestuur van een algemeen ziekenhuis zou onderzoek 

moeten stimuleren. Dat geeft een impuls aan de werkomstandigheden en 

draagt bij aan het imago van de opleiding. De wetenschappelijke output 

is van belang voor de status als topklinisch ziekenhuis. Klinisch weten

schappelijk onderzoek staat aan de basis van zorginnovatie. Toenemende 

schaarste aan personeel en middelen in de zorg moet een belangrijke 
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drijfveer zijn voor onderzoek, ook in een algemeen ziekenhuis. 

Tegen deze achtergrond heb ik het initiatief genomen om te komen tot 

een platform voor klinisch wetenschappelijk onderzoek binnen de 

interne geneeskunde in de regio Utrecht. Dit wordt vormgegeven in 

een samenwerking met de opleiders in de affiliatieziekenhuizen. Aan 

enkele internisten in opleiding wordt de mogelijkheid geboden om 

hun opleiding voor de duur van bij voorbeeld een jaar te onderbreken 

voor het opzetten van klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

Ik vat de derde “O” van “onderzoek” samen. Klinisch wetenschappe

lijk onderzoek staat aan de basis van innovatie in zorg. Dit type onder

zoek scoort goed in medische tijdschriften, vooral indien sprake is van 

samenwerking tussen verschillende centra. UMC’s en algemene zie

kenhuizen vullen elkaar goed aan bij het opzetten en uitvoeren van 

klinisch onderzoek. In de regio Utrecht is daar een begin mee 

gemaakt; de opleiders interne geneeskunde hebben een platform voor 

klinisch wetenschappelijk onderzoek opgericht. 
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5. Organisatie

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar patiënt Q. Helaas heeft de behandeling met de klassieke 

 middelen onvoldoende effect. Het bloedonderzoek toont een toename van 

het paraproteïne, een maat voor de activiteit van het multipel myeloom. 

Op dat moment wordt een nieuw geneesmiddel geregistreerd. Dat middel 

is echter duur. Een volledige behandeling komt neer op ruim 35.000 euro. 

Patiënt Q realiseert zich dat zijn behandeling onderdeel is geworden van 

een landelijke discussie over dure geneesmiddelen. Voorzichtig vraagt hij 

naar mijn inzet om de beschikking te krijgen over dit middel, voor hem 

wellicht een laatste redmiddel?

Mijn vierde “O” staat voor de organisatie van de zorg.

Patiënt Q vraagt hoe ik mij binnen mijn organisatie sterk maak voor 

het belang van mijn patiënten. Doe ik aan managementparticipatie 

of ondernemerschap? Ik vind dat een patiënt mag verwachten dat zijn 

arts zich ook buiten de spreekkamer actief opstelt om de belangen 

van zijn patiënten te behartigen. Dat houdt in dat iedere specialist 

zich geroepen moet voelen om deel te nemen aan een stafbestuur, 
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 ziekenhuiscommissie of beroepsvereniging. Door participatie van 

specialisten in dergelijke besturen en commissies, wordt primair het 

belang van de patiënt gediend. 

Patiënt Q vraagt naar de mogelijkheid om behandeld te worden met 

een nieuw, duur geneesmiddel. Dat kon destijds alleen gerealiseerd 

worden, omdat het ziekenhuis op aandringen van de specialisten geld 

had gereserveerd voor innovatie. Korte tijd later werd het middel 

opgenomen in de lijst dure geneesmiddelen. De overheid betaalt het 

middel nu. Dat is voor een groot deel te danken aan een krachtige 

lobby vanuit de beroepsvereniging. Specialisten dienen zich dus ook 

te verdiepen in de bedrijfsmatige kant van ons vak. Management 

wordt wel eens bestempeld als te complex of te tijdrovend of te wei

nig uitdagend. Toch worden daar de keuzes in de zorg gemaakt. Dan 

hoort een medisch specialist aan tafel te zitten. Daarom ben ik van 

mening dat een voorzitter van een Raad van Bestuur van een zieken

huis moet komen uit de kring van de medisch specialisten. Ervaring 

binnen de patiëntenzorg is immers van grote waarde in discussies 

met interne en externe partijen.

Voor sommige medisch specialisten is managementparticipatie niet 

hetzelfde als ondernemerschap. Naar mijn idee komt ondernemer

schap voort uit goed management. De zorg is inderdaad een markt 

geworden. Ik zie gelukkig veel creativiteit en ondernemerschap in 

de zorg, ook in mijn divisie. Een goed voorbeeld is de samenwerking 

 tussen de afdeling reumatologie van het UMC Utrecht en de 

Maartenskliniek in Woerden. Reumapatiënten worden zoveel moge

lijk in Woerden behandeld; laagcomplexe zorg dient immers in de 
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buurt van de patiënten zelf te worden aangeboden. Patiënten met 

complexe problematiek worden echter centraal, in het UMC Utrecht, 

verder behandeld. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 

reumatologen die op beide lokaties werken; zij vormen de brugfunctie. 

Afdelingen in een UMC zullen daarnaast niet ontkomen aan de 

 noodzaak om zich te richten op enkele speerpunten. De grootte van 

de vakgroepen in de UMC’s maakt het onmogelijk om in ieder UMC 

op alle delen van topreferente zorg te excelleren. Op dit moment ligt 

specifieke academische expertise vaak bij één of twee specialisten. 

Daarmee is de zorg, het onderzoek en de opleiding op dat gebied 

kwetsbaar. Graag zou ik zien dat UMC’s onderlinge afspraken maken 

over het verdelen van speerpunten. Dat leidt tot focus en massa per 

speerpunt, goed voor de patiënt, goed voor de opleiding en goed voor 

het wetenschappelijk onderzoek. Ik ken echter geen UMC’s die over 

de hele linie complementair zijn. Een preferente samenwerking tus

sen twee UMC’s zal dus niet de oplossing bieden. Samenwerking op 

het niveau van afdelingen tussen verschillende UMC’s biedt in mijn 

ogen meer kans op succes. 

Mijn vierde “O” ging over de organisatie van de zorg en de deelna

me van de specialist daaraan. Mijn stelling is dat de belangen van de 

patiënt voor een groot deel buiten de spreekkamer worden behar

tigd. Als een beroep op u gedaan wordt om een bijdrage te leveren 

aan de organisatie van zorg, kunt u naar mijn idee niet weigeren. 

Al was het alleen maar, omdat de patiënt u daar vroeger of later op 

aankijkt.
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Helaas moeten we afscheid nemen van patiënt Q. Hij is vorig jaar over-

leden. Ik denk dat u veel herkent in de ziektegeschiedenis en de vragen 

van patiënt Q. Goede patiëntenzorg begint in de spreekkamer, maar 

blijft daartoe niet beperkt. Er wordt veel van ons verwacht. De NIV heeft 

die verwachtingen verwoord in 32 pagina’s over competenties voor de 

aios in het nieuwe opleidingsplan. Hoe gaan we tijdens en na de oplei-

ding om met deze verwachtingen? Als laatste wil ik daarover iets zeggen.
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6. Omgeving

 

 

 

 

 

 

 

U zult begrepen hebben dat we als artsen geacht worden van verschil

lende markten thuis te zijn. We zijn goed in communicatie, hebben 

een leergierige instelling, geven en volgen onderwijs en hebben oog 

voor ondernemerschap. Dat roept het beeld op van het schaap met de 

vijf poten. Volgens de lijfspreuk van de NIV is de interne geneeskunde 

ook nog eens de “pijler van de moderne gezondheidszorg”. Dat is 

nogal ambitieus geformuleerd. Maar met onze bagage mag de samen

leving inderdaad ook wel iets meer van ons verwachten dan alleen 

de directe zorg voor patiënten. We mogen onze talenten ook wel in 

bredere kring gebruiken, naar mijn mening. Dat is wat ik bedoel met 

“oog voor de omgeving”. Of maatschappelijke betrokkenheid. 

Bij sollicitaties voor een opleidingsplaats beoordelen we in Utrecht 

de kandidaten ook op maatschappelijke betrokkenheid. Onze aios 

onderscheiden zich door hun inzet voor zeer uiteenlopende zaken als 

vrijwilligerswerk en bestuurlijke functies. Ik ken aios die zich inzetten 

voor begeleiding van gehandicapten, fundraising voor het KWF, 

internationale samenwerking met andere universiteiten, enzovoorts. 
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Ik vind het niet te veel gevraagd om ook van de gevestigde internisten 

te verlangen een bijdrage te leveren aan onze omgeving. Dus niet 

alleen inzet voor de maatschap (of vakgroep), ook voor de maat

schappij.

Oog voor of deelname aan uw omgeving levert u ook wat op. Het is 

van belang om te weten hoe onze omgeving over de zorg denkt. Het 

kan erg verfrissend werken om deel te nemen aan discussies met 

groepen die door een geheel andere bril kijken naar de gezondheids

zorg. De echt vernieuwende gedachten ontstaan vaak als we iets meer 

afstand nemen van onze dagelijkse besognes. Ik beschouw dit zelf als 

een belangrijke en eigentijdse invulling van reflectie. De medische 

wereld, onze werkomgeving, ziet er geheel anders uit, indien u af en 

toe uitzoomt en u zelf een spiegel voorhoudt. 

Mijn vijfde “O” staat voor onze omgeving. Onze omgeving mag maat

schappelijke betrokkenheid van ons verwachten. Daarnaast biedt onze 

omgeving de mogelijkheid tot reflectie en relativering van ons dage

lijks werk. Ik pleit voor een goede balans tussen inzet voor onze 

patiënten en betrokkenheid bij onze omgeving.
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7. Slotbetoog

Ik kom tot een afronding. Vandaag heb ik met u gesproken over mijn 

“schijf van vijf”. Over vijf basisingrediënten voor goede patiënten

zorg. Ik noem ze nog één keer: opvang, opleiding, onderzoek, 

 organisatie en omgeving.

Het zijn dagelijkse ingrediënten voor medici. Misschien kan niet ieder

een tegelijkertijd voldoen aan alle vijf “O’s”. Uw inzet zal mede afhan

kelijk zijn van beschikbare tijd en energie. Daarom heb ik eerder een 

lans gebroken voor de flexibilisering van inzet van medisch 

 specialisten, afhankelijk van hun mogelijkheden en levensfase. De 

noodzaak om iedere dag aandacht te besteden aan deze vijf ingrediën

ten mag u ruim opvatten. De dag mag uw gehele carrière omvatten.

Ik voorzie ook dat de komende jaren een verdere tweedeling onder 

medisch specialisten gaat ontstaan: zij die om allerlei redenen kiezen 

voor een beperkt pakket werkzaamheden en zij die voor het volledige 

pakket gaan. Het is de kunst om binnen één organisatie ruimte en 

waardering voor beide groepen te bieden en om te kunnen switchen 

van de ene naar de andere vorm van beroepsuitoefening. 

Levensloopregelingen voor medici staan echter nog in de kinder

schoenen. We moeten op dit gebied veel meer maatwerk leveren. Zo 

kunnen niet individuen, maar vakgroepen afgerekend worden op 

hun gezamenlijke output op gebied van onderwijs, patiëntenzorg en 

wetenschap in een UMC. Zo kan men binnen maatschappen besluiten 

om te komen tot een systeem van gedifferentieerde beloning, waarbij 

mijn “schijf van vijf” een goede meetlat kan zijn 20,21.  
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Terug naar de klassieke “schijf van vijf”. 

In 1976, 23 jaar na introductie, kende 63% van de Nederlanders het 

bestaan en de betekenis van de klassieke “schijf van vijf” op het gebied 

van voeding1. Ik mag hopen dat mijn versie van de “schijf van vijf” 

voor artsen net zo goed beklijft.
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8. Dankwoord

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal 

 personen te bedanken. Ook daarin volg ik de “schijf van vijf”.

Ik begin bij de patiënten. Patiënten stellen terecht hoge eisen aan ons 

wat betreft kunde en kennis. Ze inspireren ons tot onderzoek. Ze hou

den ons een spiegel voor. Dat vraagt om respect voor onze patiënten. 

Of zoals Professor Hijmans van den Bergh in zijn afscheidsrede op 

30 mei 1938 zei: “Laat mij in den lijder alleen den mensch zien”22. 

Dan de opleiding. Ik bedank mijn eigen opleiders. Ab Struyvenberg 

(vlak voor je emeritaat bood je mij een opleidingsplaats in de allereer

ste ROCUronde, kortgeleden wees je me nog eens op het belang van 

het begrip empathie), Herman Hart (mijn opleider in Amersfoort, met 

name dank voor dat ene functioneringsgesprek in Amersfoort  mijn 

vrouw citeert daar nog wel eens uit), Willem Erkelens (mijn opleider 

in Utrecht, helaas te vroeg overleden, het is een grote eer om tot zijn 

opvolgers gerekend te mogen worden) en Ad Dekker (mijn leermeester 

binnen de hematologie, een rasechte clinicus).

Nu ben ik zelf opleider. Ik bedank mijn voorgangster, Elsken van der 

Wall, voor de ruimte die je me hebt gegeven. Het is niet eenvoudig om 

in de voetsporen te treden van een opleider met zoveel charisma en 

charme. Gelukkig word ik daarin gesteund door Edith ter Braak; de 

professionalisering van het onderwijs is bij jou in zeer goede handen. 

Ik prijs me gelukkig met de Dritte im Bunde, Gerlof Valk, vanwege je 

enthousiaste en positieve inzet voor de opleiding. Daarnaast mag ik 

terugvallen op de ervaring van Andy Hoepelman. In de regio wordt de 
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opleiding tot internist mede vormgegeven door Cees Schaar, Rik 

Heijligenberg, Carlo Gaillard, Willem Hustinx en Tom Geers. Komend 

uit jullie midden, stel ik jullie loyaliteit en coöperativiteit bijzonder 

op prijs. Dan de aios, de internisten in opleiding. Samen schaven we 

continu aan de kwaliteit van de opleiding, jullie inbreng voor het 

 collectief van de opleiding waardeer ik zeer! Het is minstens zo uit

dagend om jullie individueel tot steun te zijn. Ik blijf me daarvoor 

van harte inzetten.

Vervolgens het onderzoek. Mijn dank gaat uit naar allen die mijn 

 interesse voor onderzoek hebben gestimuleerd. Albert van der Wiel 

(dank voor je enthousiasme en creativiteit, daarin ben je velen tot 

voorbeeld) en Jo Marx (mijn promotor); zij begeleiden mijn eerste 

onderzoeken. Ik bedank mijn oude maatschap voor de ruimte die ik 

destijds heb gekregen om me te kunnen ontplooien. Ik ben trots op 

mijn promovendi, die voor, tijdens, naast of na hun opleiding tot 

internist energie steken in veelal klinisch wetenschappelijk onderzoek. 

Zij weten als geen ander dat het geen sinecure is om klinisch onder

zoek op te zetten en af te ronden. Een internist is ook wat betreft 

onderzoek sterk afhankelijk van de medewerking van andere disci

plines. Ik bedank op deze plaats met name de leden van de vakgroep 

medische microbiologie en vooral immunologie, de klinische chemici 

en de longartsen uit Nieuwegein. 

Ik ben aangekomen bij de vierde schijf, de organisatie. Ik wil het 

College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en de Raad van 

Bestuur van het UMC Utrecht bedanken voor het vertrouwen dat zij 

in mij hebben gesteld. Professor Hans Stoof (thans onze rector magni
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ficus) trok mij op een late zomeravond in juli 2007 over de streep om 

naar het UMC Utrecht te gaan. Professor Jan Kimpen (nu onze voor

zitter van de Raad van Bestuur) was mijn vraagbaak in mijn eerste 

UMC Utrechtjaar, waarvoor dank! Mijn directe steun en toeverlaat 

binnen het UMC Utrecht zijn echter de collegae binnen de 

Divisieleiding van de DIGD, Elsken van der Wall, Geranne Engwirda 

en Ineke Haasnoot. Heren, het is prima werken met deze dames!

Tot slot, een woord van dank voor mijn eigen omgeving, mijn vijfde 

schijf. Mijn ouders ben ik dankbaar voor het doorgeven van enkele 

kernwaarden in het leven: oog voor je omgeving, reflecteren, maar ook 

relativeren. Er is immers meer tussen hemel en aarde dan het najagen 

van (vult u maar in). De Universiteit Utrecht houdt in dit opzicht ook 

van symboliek: sol iustitiae illustra nos (zon der gerechtigheid verlicht 

ons). Mijn familie heeft iets met dit motto. Deze tekst staat in het bij

belboek Maleachi. De eerste verplichte preekpoging van mijn vader als 

student theologie ging over deze tekst. De zon speelt ook een belang

rijke rol in de nietjoodse religies, zoals die van Babylonië, Assyrië en 

Egypte. De Sol Iustitiae als motto is dus een zeer goede keuze van de 

Universiteit Utrecht in onze multiculturele samenleving. Mijn broer 

zal als rechter vooral de nadruk willen leggen op de rol van de zon als 

hoeder van recht en gerechtigheid. Er is gelukkig meer dat ons als 

familie bindt dan het dragen van een toga. 

Dames en heren, niets is mooier dan mijn oratie af te sluiten met de 

zonneschijf als symbool van inspiratie voor ons als artsen en als sym

bool van hoop voor onze patiënten.

Ik heb gezegd.  
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Prof. dr. Douwe Biesma (1962) is op 1 april 2008 benoemd tot hoogle

raar Interne Geneeskunde aan het UMC Utrecht. Biesma studeerde 

Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, waar hij in januari 1988 zijn 

artsexamen haalde. Na de militaire dienstplicht volgde hij van 1990 tot 

1996 de opleiding tot internist in De Lichtenberg (thans: Meander 

Medisch Centrum te Amersfoort; opleider: Dr. H. Ch. Hart) en het 

Academisch Ziekenhuis Utrecht (thans: UMC Utrecht; opleider: 

Prof. dr. D.W. Erkelens†). Tijdens zijn opleiding, promoveerde hij op 

1 maart 1994 op onderzoek naar het gebruik van erythropoietine bij 

autologe bloeddonoren (promotor: Prof. dr. J.J.M. Marx, copromotor: 

Dr. A. van der Wiel). Tevens specialiseerde hij zich in de hematologie. 

Van 1996 tot 2007 werkte hij als internisthematoloog in het St. Antonius 

Ziekenhuis te Nieuwegein. Daar was hij tevens stafvoorzitter, oprichter 

van de stafmaatschap, voorzitter van het oncologie centrum en oplei

der Interne Geneeskunde. Onder zijn leiding werd tevens onderzoek 

verricht op het gebied van hematologie, vasculaire geneeskunde en 

infectieziekten.

In november 2007 keerde hij terug naar het UMC Utrecht als medisch 

manager van de Divisie Interne Geneeskunde & Dermatologie (DIGD) 

en als hoofdopleider Interne Geneeskunde voor de regio Utrecht. 


