
TOEKOMST

Gezondheidszorg: waar ligt de toekomst? Bis. 

Bijna een jaar geleden publiceerde Rik Verhaaren, docent kinderkardiologie aan de R.U.G., een zeer 
verhelderend essay onder dezelfde titel. Ik kom daar later in dit artikel op terug. Ondertussen zijn we een 
eind verder en blijft het debat rond de toekomst van de gezondheidszorg elke dag voor deining zorgen. Er 
moeten keuzen gemaakt worden binnen de geneeskunde, het voorschrijfgedrag van de arts wordt in vraag 
gesteld, medicijnen worden vanuit een kosten/baten analyse bekeken en vooral: ook binnen de 
ziekteverzekering moet er 'geconsuminderd' worden. 

Ziek-zijn is dus een ekonomisch gegeven, en ziek-zijn wordt ook als uitgangspunt genomen bij het opstellen 
van de beleidslijnen. De vraag is of dit inderdaad zo zou moeten zijn. De mens wordt - enkele uitzonderingen 
niet te na gesproken - niet als 'patiënt' geboren. Hij is gezond en de meesten onder ons mogen verwachten 
dat ook min of meer te blijven. 

Is het dan niet verstandig om inzicht te krijgen in wat mensen gezond houdt, wat hen vitaal houdt, om nù een 
deel van onze inspanningen te investeren in maatregelen die daarvoor kunnen zorgen? Los van het 
voorkomen menselijk leed valt hiervoor ook vanuit ekonomisch standpunt voor te pleiten: de kosten voor het 
genezen van ziekten zullen altijd zwaarder wegen dan het voorkomen ervan. Willen wij er voor zorgen dat de 
ziekteverzekering over 15 jaar betaalbaar blijft, dan is de beste maatregel er voor te zorgen dat er op dat 
ogenblik zo weinig mogelijk zieken zijn. 

Nu is het zo dat wij niet in de best mogelijke van alle werelden leven en dat erfelijke aandoeningen, ziekten 
en ongevallen niet te vermijden zijn. Ook worden er nu al heel wat inspanningen gedaan zoals de inentingen 
tegen kinderziekten, de sensibiliseringskampagnes tegen roken, preventiekampagnes voor kanker... Maar 
deze kampagnes blijven aan de zijlijn, de strijd op het veld gaat nog altijd om de terugbetalingstarieven bij 
aandoeningen. 

Hoe kan de 'zorg' voor onze gezondheid bijdragen tot het saneren van de ziekteverzekering? Al is het 
gemakkelijker om vanuit de eigen discipline, vanuit de eigen ervaring voorbeelden te geven, toch tracht ik de 
problematiek in een breder kader te plaatsen. 

Op de eerste plaats zouden we ervan kunnen uit gaan dat de definitie van gezond-zijn niet voor iedereen 
dezelfde is. Zoals ieder een bepaalde intellektuele kapaciteit heeft bij de geboorte, die dan al dan niet 
gestimuleerd wordt door zijn omgeving, zo wordt ook de gezondheid van elke mens beïnvloed door het 
genetisch materiaal waarvan hij de drager is. Los van zijn leefwijze, is het vermogen tot gezond-zijn voor 
elke mens verschillend. Het komt er dus op aan om dit vermogen ten volle te ontwikkelen en om elke mens 
die leefwijze bij te brengen die de beste garantie tot gezond-zijn biedt. 

Als voorbeeld uit mijn vakgebied kan ik het onderzoek aanbrengen van Franse Professor Badelon. Die is 
gespecialiseerd in het behandelen van (lage)rugklachten en kon maar steeds geen antwoord vinden op de 
vraag waarom die ene persoon wel en de andere geen rugklachten kreeg. Nochtans hadden beiden 
hetzelfde beroep en deden ze dezelfde voor de rug zwaar belastende, verkeerde bewegingen. Uiteindelijk 
kwam hij tot de veronderstelling dat de constitutionele aanleg een belangrijke faktor moet zijn. 
Bij onderzoek, voornamelijk naar bewegingspartonen, naar mogelijkheden van bewegen blijken er inderdaad 
duidelijke verschillen te bestaan. Die worden reeds bij tienjarigen teruggevonden. De kapaciteit tot juist 
bewegen is dus niet voor iedereen dezelfde. Bedoeling van het onderzoek is vooral om een verband te 
kunnen leggen tussen konstitutie en het klachtenpatroon dat ontstaat. Preventie door prediktie. Op die 



manier hoopt men in de toekomst, door vroeg in te grijpen in het bewegingspatroon en door advies omtrent 
de beroepskeuze en leefwijze, rugklachten te verminderen, te vermijden. 

Toepassing van de resultaten van dergelijke onderzoeken kunnen mensen helpen om hun gezond- zijn te 
bewaren en kunnen heel wat besparingen opbrengen voor de ziekteverzekering. Het gevaar schuilt hierin 
dat misbruik ervan niet ondenkbaar is. Verzekeringsmaatschappijen zouden bij voorbeeld alleen bakkers met 
een welbepaalde konstitutie kunnen gaan verzekeren.

Ten tweede denk ik dat besparingen in de ziekteverzekering niet mogelijk zijn zonder onze maatschappij op 
zich, onze manier van leven te herdenken. Ook Rik Verhaaren stelt in zijn essay de vraag of gezondheid 
enkel en alleen via het medisch circuit te bekomen is: 'algemene hygiëne, tewerkstelling, behuizing, voeding 
enz.. zijn minstens even belangrijk als Aesculapius'. Een vragenlijst onder huisartsen leert dat de 
voornaamste oorzaak van slapeloosheid 'problemen' zijn. Stress dus, omdat men de druk op het werk niet 
meer aankan, stress omdat er geen werk is, stress omdat wij relatie-arm worden, omdat wij de richting 
kwijtraken.... 

Nu lijkt slapeloosheid misschien een niet zo belangrijk voorbeeld. Ik ben ervan overtuigd dat vele medici 
dagelijks te maken krijgen met meer vérstrekkende gevolgen van onze manier van leven. Met de gevolgen 
van een maatschappijbeeld dat een normering voorschrijft waaraan velen niet kunnen voldoen. Kunnen we 
ons een dergelijke maatschappij veroorloven en zijn de kosten ervan op het vlak van de gezondheidszorg 
berekend? 
Kunnen we ons de vervuiling van het milieu wel 'permitteren'? Wat betekenen de 'meer' patiënten met 
ademhalingsproblemen, de 'meer' rug-patiënten, de 'meer' allergie-patiënten, de 'meer' kanker- patiënten en 
alle andere 'meer' patiënten voor het budget van de ziekteverzekering?. Hoe zwaar zullen die kosten 
doorwegen over 15 jaar? In welke mate wordt het genetisch materiaal van onze komende generaties 
beschadigd? Het zijn vragen die zeker aan de orde van de dag zijn willen we op termijn onze 
ziektverzekering in stand houden. 
En ten derde denk ik dat we de zorg voor het gezond-zijn opnieuw in handen moeten geven van degene die 
de eigenaar ervan is, die er het meeste belang bij heeft: de patiënt zelf. Of liever de mens voor hij patiënt 
wordt. 

Verantwoordelijkheid dus. Maar om voor iets zorg te kunnen dragen moet men weten hoe, moet men inzicht 
krijgen in ons vermogen tot gezond zijn en blijven. In mijn eigen vakgebied (kinesitherapie, voornamelijk het 
behandelen van biomechanische klachten) grijpen wij in in het bewegingspatroon van de patiënt. Omdat dat, 
zoals bij alle attitude- veranderingen, een vrij moeilijk en langdurig proces is, tonen we eerst en vooral aan 
hoe de klachten zijn ontstaan en op welke manier de patiënt zelf die kan voorkomen. Pas wanneer de 
patiënt dit begrijpt en inziet dat hij zelf veel kan bijdragen tot zijn gezond-zijn gaat de feitelijke scholing van 
start. Tijdens de scholing worden de patiënt veilige houdingen en bewegingen uit zijn dagelijks leven 
aangeleerd. Deze aanpak bij biomechanische klachten resulteert in een snellere genezing, in een vluggere 
werkhervatting en vooral in een beduidende vermindering van het aantal recidives. 

Ik denk dan ook dat de medische wereld een belangrijke taak heeft bij het begeleiden van het 'gezond-zijn'. 
Maar het zal onze manier van opvoeden zijn die de grootste besparingen zal uitmaken. Want onze kinderen 
leren op school over de meest veraf gelegen gebieden, maar leren zij ook zorg dragen voor het eigen 
lichaam? Leren ze hoe ze later relationeel en als mens zich kunnen ontplooien zodat zij geestelijk gezond 
blijven? Moeten we niet eerst onszelf kennen voordat we iets 
anders kennen?, zoals Kierkegaard stelde. 

Ook in de best mogelijke van alle werelden, ook als de mens optimaal zorg draagt voor zijn lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, bestaat de kans dat hij ziek wordt. Het is de schaduw van gezond-zijn. Maar we 
kunnen er wel zorg voor dragen dat alleen het onvermijdelijke gebeurt, dat er geen geld wegvloeit naar 
ziekten en aandoeningen die vermeden hadden kunnen worden. 
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