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in hun beroep als daarbuiten aan haar visie inhoud te geven.
De vereniging ziet het ook als haar missie om te participeren
in de internationale christelijke medische gemeenschap.
CMF is naast een vereniging ook een netwerk. Mocht je door
persoonlijke omstandigheden behoefte hebben aan steun van een
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Mirjam van der Vegt

In het juninummer
van dit jaar noemde
ik het al, onze
vormgever heeft IDDG een nieuwe ‘look’ gegeven.
We hebben gekozen voor een wat strakkere
uitstraling. Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt,
reacties zijn welkom! Daarnaast zijn wij nog
altijd op zoek naar versterking voor de redactie.
Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan
ons mooie blad of zou u meer informatie willen,
neem contact op via willemiensmelt@gmail.com.
Ook ons ‘lezerspanel’ kan versterking gebruiken:
heeft u in de vakantie iets interessants gelezen,
recensies zijn welkom! Wanneer u mij mailt,
kan ik u in contact brengen met Dianne, zij
coördineert deze rubriek.

H

et onderwerp van dit nummer is kunstmatige
intelligentie. In het dagelijks leven wordt er
volop gebruik van gemaakt, maar merkt u er iets van
in uw werk in de zorg? In het ziekenhuis zijn tal van
voorbeelden te noemen en ook daarbuiten is het in
opkomst. Ons redactielid Frans Mast schreef over het
onderwerp; wat is het eigenlijk, zijn er verschillende
vormen en welke ethische kanten zitten eraan? Hij
bespreekt ook de huiver dat we ‘willen worden als
God’. Pim de Jong schreef een reflectie over het onderwerp en Stef Groenewoud schreef over een voorbeeld van kunstmatige intelligentie in de huisartsgeneeskunde. Volop stof tot nadenken!
Twee activiteiten in het najaar breng ik graag extra
voor het voetlicht: op 28 september wordt de CMFledenvergadering gehouden in Houten. Het jaarverslag
van de vereniging en andere relevante stukken zijn
terug te vinden op de website. Van harte welkom, ook
voor gezellige ontmoeting.
Daarnaast treft u in dit nummer de aankondiging
aan voor de najaarsconferentie (17 november),
die georganiseerd wordt in samenwerking met
de christelijke vereniging voor psychiaters,
psychologen en psychotherapeuten (CVPPP) en
het kennisinstituut christelijke GGZ. Onderwerp is
handelingswijsheid voor de professional rondom het
(on)gewenste levenseinde. Twijfelt u nog? Accreditatie
wordt aangevraagd!

24 Najaarsconferentie - Tijd om te gaan!?
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Thema
Welke kant gaan we eigenlijk op, welke kant willen we op,
moeten we ethische grenzen stellen aan het gebruik van
kunstmatige intelligentie in de geneeskunde, verandert het mensbeeld wanneer
we dit meer gaan inzetten? Deze vragen werden mij voorgelegd. Voorspellen is in
het algemeen zeer moeilijk, hoewel de intuïtieve delen van ons brein en allerhande
experts ons vaak anders doen geloven. In die zin kunt u onderstaande met een
grote korrel zout nemen. Kunstmatige intelligentie gaat de geneeskunde ingrijpend
veranderen en zal ons mensbeeld veranderen. De impact is te verwachten binnen
enkele jaren. Een paar verhalende reflecties en literatuurtips hieronder.
PIM DE JONG

PIM DE JONG is hoogleraar
Radiologie in het UMC
Utrecht met een interesse in
systemische ziekten zoals
infecties, immunologische
aandoeningen, vaatziekten,
skeletaandoeningen en kanker.

Kunstmatige intelligentie in
de geneeskunde - een reflectie
I

4 | IDDG September 2018

k sprak recent een schoonmaker in een ziekenhuis. Wat
was zijn zorg? De dokter is bezig met regels en ‘papieren’,
de verpleegkundige heeft nauwelijks tijd voor de mens en
zou het nu in de volgende bezuiniging zo ver komen dat de
schoonmaker ook geen tijd meer heeft voor een praatje met
de patiënt? Zou kunstmatige intelligentie kunnen helpen
weer meer mens te worden? Ik ben radioloog, opleider thoraxradiologie, onderzoeker, lid van de METC, ouderling,
vader, echtgenoot et cetera. Over de stapels papier en door
de regels kan ik niet meer heen kijken, dossiers van meer dan
1000 pagina’s zijn gebruikelijk. Tijd voor die zieke collega,
tsja … Sinds een aantal jaar zetten wij als afdeling radiologie
en nucleaire geneeskunde in op ontwikkeling, evaluatie en
uiteindelijk implementatie van kunstmatige intelligentie. De
computer is beter in detectie en in kwantificatie en onvermoeibaar, en staat dag en nacht door te werken. Van veel van
de wonderlijke foutieve denkpatronen van ons brein heeft
de computer geen last. Een maatje dat met je meekijkt (standaard dubbel reading) zodat je minder fouten maakt, die de
metingen doet en eenvoudige detectietaken overneemt. Wie
zou niet willen samenwerken met deze kunstmatige intelligentieheld? Het is ons recent technisch gelukt om met neurale netwerken zonder enige menselijke interactie uit ieder
type CT scan een vaatkalkvolume te berekenen binnen drie
seconden. Een betere, snellere zorg met meer tijd voor gezin,
collega’s en patiënten. Mooi streven, lijkt me.

maken, CAD4TB, waarbij digitale röntgenapparaten
in combinatie met computeralgoritmes de diagnostiek
van tuberculose kunnen verbeteren.

Nieuwe op kunstmatige intelligentie gebaseerde technieken hebben ook potentie in de gezondheidszorg
in landen met minder mankracht en middelen. Een
voorbeeld hiervan is, zonder de intentie reclame te

Literatuur
Kahneman D. Thinking, Fast and Slow.
Penguin Books. 2012
Gawande A. Being Mortal. Profile Books Ltd. 2015
Film: Ex Machina (regisseur: Alex Garland)

Ik hoorde dat de best werkende anti-obesitasstrategie,
ooit vertoond, ‘Pokémon Go’ is. Al die 750 miljoen
mensen die in beweging komen dankzij augmented reality.
Kunnen we ook een intelligent spelletje bedenken waardoor mensen vergeten te roken?
Punten van zorg zijn er vele. Bijvoorbeeld in de ‘geneeskunde’ rond public health en preventieve geneeskunde.
Aan je eigen lichaam kun je thuis heel veel meten en
voor minder dan 1000 euro kun je je eigen DNA-code
krijgen. Het logische gevolg is dat ieder mens afwijkend
is. De belofte dat symptomatische ziekte voorspeld en
voorkomen kan worden en dat het welzijn van de populatie omhoog zal gaan via kunstmatige intelligentie en
big data, is commercieel zeer aantrekkelijk.
En tsja, of je uiteindelijk gelukkig wordt met een robot
naast je in bed? Uiteindelijk is contact tussen mensen
zeer belangrijk tijdens gezondheid, ziekte en sterven.
Technisch komt er zeker een sterke stroom van nieuwe
mogelijkheden waarin we een weg vooruit mogen
zoeken. Voor mij betekent dit zo goed mogelijk kunstmatige intelligentie realiseren in de radiologie.
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•

Is het noodzakelijk dat deze structuren biologisch van
aard zijn (hersenen), of kan een geest ook heel goed
het product zijn van elektronische schakelingen?

•

Wat is ‘bewustzijn’? Kan een machine ooit zelfbewust worden?

KUNNEN COMPUTERS DENKEN?
De vraag of computers kunnen denken werd aan de
orde gesteld door Alan Turing1. Hij beschrijft een imitatiespel van een menselijke ondervrager tegenover een
ander mens en een computer. De ondervrager bevindt
zich in een aparte kamer en wisselt berichten uit met de
computer en de andere persoon, om te bepalen wie, wie
is. Turing suggereerde, als de ondervrager niet in staat
zou zijn om te bepalen welke van de twee de computer
was, dat we dan van machines kunnen zeggen dat ze
denken. Het imitatiespel is bekend geworden als de
Turingtest. Turing zelf voorspelde dat computers zouden
slagen voor de test in het jaar 2000.

In den beginne was er…?
DR. FRANS MAST
De afgelopen decennia heeft
de computertechnologie grote
sprongen voorwaarts gemaakt. Door ontwikkeling van
artificiële intelligentie (AI) kunnen computers nu velerlei
taken uitvoeren die voorheen uitsluitend door mensen
gedaan konden worden. We zijn al lang gewend aan
machines die ons fysiek de baas zijn. We zijn maar al te
blij dat we apparaten hebben die ons met grote snelheid
voortbewegen over de grond, door het water of door de
lucht. We voelen ons niet in onze waardigheid aangetast
door auto’s, schepen, vliegtuigen en andere machines
die onze lichamelijke mogelijkheden verre overtreffen.
Maar denken was altijd het unieke van de mens. Juist
door onze intelligentie hebben wij die machines kunnen
ontwikkelen. Wat moet onze houding zijn tegenover
machines die zelf lijken te kunnen denken?

6 | IDDG September 2018

H

et onderwerp van dit artikel ligt op het terrein van
de wijsgerige antropologie, en gaat in op de vraag
hoe AI zich verhoudt tot het mensbeeld in de wetenschap.
Wie of wat is de mens? Is er een verschil tussen intelligente
robots en mensen? Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan
het optimisme in de AI wetenschap? Wat betekent dit voor
onze opvattingen over intelligentie, bewustzijn en leven?

WAT IS ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE?
Artificiële intelligentie is de wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een object dat een vorm van
intelligentie vertoont. De mogelijkheid van AI heeft
diepgaande filosofische vragen opgeroepen:
•

Wat betekent het om te kunnen denken of voelen?

Er zijn inderdaad indrukwekkende voorbeelden bekend
van computers die menselijke tegenstanders op verschillende gebieden hebben verslagen. In 1997 versloeg de
schaakcomputer Deep Blue van IBM schaakkampioen
Gary Kasparov. Deep Blue bereikte dit resultaat door
honderden miljoenen zetten per seconde te evalueren,
maar niet door schaakkundig inzicht.
In de jaren zestig werd een vroeg voorbeeld van een
chatbot ontwikkeld. Het programma ELIZA was een
computersimulatie van een Rogeriaanse psychotherapeut
geschreven door Joseph Weizenbaum2. ELIZA werkte
met eenvoudige patroonovereenkomsten, maar veel
gebruikers schreven meer aan het programma toe dan
het verdiende. Weizenbaum was verbaasd om te zien dat
sommigen emotioneel in het programma werden getrokken, en dat sommige psychiaters zelfs suggereerden dat
zo’n programma zou kunnen uitgroeien tot een automatische vorm van psychotherapie!
Een nog recenter voorbeeld van een chatbot is Siri, de
spraakassistent van Apple. Siri helpt je bij het uitvoeren van
1
2

•

Wat is de ‘geest’? Bestaat die wel echt? En aangenomen van wel, in welke mate is ze dan afhankelijk van
de fysische structuren waarmee ze geassocieerd is?
Kan de geest onafhankelijk bestaan van zulke structuren? Of is het juist het functioneren van de geschikte fysische structuren dat we ‘geest’ noemen?

3
4
5
6

eenvoudige taken zoals weerbericht opvragen, plannen van
afspraken, navigeren en apps
starten. Je kunt ook kennisvragen stellen in natuurlijke taal,
zoals: “Wie ontdekte penicilline?”. Siri haalt de informatie
meestal van Wikipedia. Volgens
de fabrikant past de toepassing
zich aan, aan de voorkeuren
van de gebruiker en worden de
resultaten gepersonaliseerd.

STERKE EN
ZWAKKE AI
John Searle3 heeft het onderDr. Frans Mast is bioloog en hoofd
scheid tussen ‘sterke AI’ en
van de Medische Bibliotheek van het
‘zwakke AI’ geïntroduceerd. Het
Erasmus MC te Rotterdam.
‘sterke AI’-standpunt stelt dat
een machine, die geladen wordt
met het juiste programma, letterlijk ‘geest’ (mind) wordt.
Bekende vertegenwoordigers van het ‘sterke AI’-standpunt zijn Douglas Hofstadter4, Daniel Dennett5 en Nick
Bostrom6. Zwakke AI houdt zich bezig met onderzoek in
beperkte deelgebieden waarin gedragingen mogelijk zijn die
intelligent lijken, maar niet echt intelligent zijn. Hier zijn
de meeste vorderingen gemaakt, in de vorm van bijvoorbeeld zoekalgoritmen, medische expertsystemen, operatierobots en beeldverwerkende systemen.

HET ARGUMENT VOOR STERKE AI
Hoe realistisch is de voorspelling dat er ooit zelfbewuste
robots zullen komen? Het argument voor sterke AI zou
je als volgt kunnen opbouwen:
1. Aanname: Het universum is het product van een
spontane oerknal, waarbij tijd, ruimte, energie en
materie ontstonden.
2. Aanname: De mens is het product van spontane
evolutie volgens het neodarwinistische model (toevallige mutaties en natuurlijke selectie).
>>

Turing A. Computing Machinery and Intelligence. Mind 49: 433-460; 1950
Weizenbaum, J. Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation. New York: W.H. Freeman and
Company; 1976
Searle, JR. Minds, Brains and Programs. Behavioral and Brain Sciences 3(3): 417-24; 1980.
Hofstadter, DR. I am a strange loop, Basic Books; 2007;
Dennett, DC. From Bacteria to Bach and Back: the evolution of minds, Allen Lane; 2017.
Bostrom, N. Superintelligence: paths, dangers, strategies. Oxford University Press; 2014.
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3. Conclusie uit 1 en 2: De mens is niets anders dan
een ingewikkeld materieel, tijdruimtelijk object.
Anders gezegd: De mens is slechts een bepaalde
ordening van atomen en moleculen, waarin zich
complexe fysische en chemische processen afspelen.
4. Aanname: De mens is intelligent, creatief en heeft
bewustzijn.
5. Conclusie uit 3 en 4: Intelligentie, creativiteit
en bewustzijn zijn emergente eigenschappen van
complexe fysisch-chemische systemen. ‘Emergent’
wil zeggen dat het eigenschappen zijn die opkomen uit of inherent zijn aan complexe systemen.

6. Aanname: Alle processen in fysisch-chemische
systemen zijn in principe uitputtend te beschrijven
en in andere systemen te modelleren.
7. Conclusie uit 5 en 6: Het is in principe mogelijk
om een computermodel te maken, dat intelligent,
creatief en bewust is.
Dit argument staat of valt natuurlijk met de juistheid
van de aannames. Vooral op de eerste twee aannames
valt veel af te dingen. Ze zijn reductionistisch (“de mens
is niets anders dan…”), omdat ze uitgaan van een materialistisch, fysicalistisch wereldbeeld. Ze gaan ervan uit
dat alles op natuurlijke wijze te verklaren is. Er bestaan
geen bovennatuurlijke dingen, zoals een goddelijke
Geest of menselijke ziel/geest.

CHINESE KAMER GEDACHTEEXPERIMENT ALS TEGENARGUMENT
Searle gelooft op andere gronden niet in de juistheid van
het “sterke AI”-standpunt. Om dit aan te tonen bedacht
hij het Chinese kamer gedachte-experiment. Een proefpersoon die geen woord Chinees kent, wordt opgesloten
in een kamer. In de kamer is verder alleen een boek,
schrijfgerei en vellen papier, sommige leeg en sommige
beschreven in Chinees schrift, geordend in stapels. Via
een gleuf in de muur worden voedsel, inkt en nieuwe
vellen papier aangeleverd.

Ook al maak
je steeds complexere
ordeningen van materie,
het resultaat is alleen
maar een complexere
ordening van…
materie!
8 | IDDG September 2018

Het boek bevat instructies, in de moedertaal van de
proefpersoon, die beschrijven hoe te reageren op een
binnenkomend vel, afhankelijk van het symbool dat
erop staat: schrijf een teken op een vel en leg dat op de
linker stapel, gooi het bovenste vel van de rechter stapel
door de gleuf, enz. De kamer als geheel vervult de rol
van een gegevensverwerkend systeem. Stel nu dat mensen die ermee converseren geen enkele reden kunnen
vinden om aan te nemen dat ze niet met een intelligent,
Chinees sprekende persoon aan het converseren zijn.
Searle vraagt: zou het terecht zijn om dit systeem intelligent te noemen? Kunnen we zeggen dat het Chinees
begrijpt? Hij betoogt dat het antwoord nee is, want in
welk deel van het systeem is dit begrip dan aanwezig?
De persoon die erin zit volgt slechts de regels; hij heeft
geen idee waar de conversatie die hij voert over gaat.
Het boek en de vellen papier kunnen evenmin Chinees
begrijpen. Kortom: geen enkel deel van het systeem
begrijpt Chinees. Hetzelfde geldt volgens Searle voor
computers, die slechts symboolverwerkende machines
zijn, zonder enig begrip van hun eigen handelen. We
kunnen niet zeggen dat ze begrijpen of denken. Sterke
kunstmatige intelligentie is daarmee onmogelijk.

IN DEN BEGINNE WAS ER…?
Het geest-materie-probleem is een oorsprongsvraag. Zoals
uitgelegd in het argument pro sterke-AI, gaan de aanhangers ervan uit dat er in den beginne alleen materie was
(vgl. “In den beginne was er waterstof” van Hoimar van
Ditfurth, 1972). Binnen dit wereldbeeld is het moeilijk
om te verklaren hoe geest is voortgekomen uit materie.
Ook al maak je steeds complexere ordeningen van materie, het resultaat is alleen maar een complexere ordening
van… materie! Dat er een niveau zou zijn, waarop plotseling ‘geest’ ontstaat, is niets meer dan wishful thinking.

Agenda
3 oktober 2018

NPV Bijeenkomst
Thema: Zwanger worden, omgaan met (on)vruchtbaarheid
Locatie: Veenendaal
Informatie: www.npvzorg.nl
4 oktober 2018

Voor iemand die het oorsprongsverhaal uit de Bijbel
serieus neemt, ligt de zaak precies omgekeerd. In den
beginne was er Geest, namelijk God Zelf. In den beginne was de Logos (Joh. 1:1). Theïsten hoeven het
ontstaan van geest uit materie niet te verklaren, omdat
geest/Geest er al was. Het scheppingsverhaal leert dat
de mens principieel verschilt van de rest van de schepping. “Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de
neus. Zo werd de mens een levend wezen.” (Gen. 2:7).
God als Geest schiep de materie en het leven. Uiteraard staan we hier aan de grens van ons kennen. Wij
kunnen natuurlijk niet beschrijven hoe God dat heeft
gedaan. Uiteindelijk is niet alleen het ontstaan van materie en leven een mysterie, maar de gehele schepping
is dat7,8. Voor atheïsten is bewustzijn een eigenschap
van een substantie. Voor theïsten is bewustzijn zelf een
substantie. Immers Gods Geest is een persoonlijk wezen, geen eigenschap van iets anders.

BAM Congress 2018

Een theïstische visie vormt dus geen ondersteuning van
het argument pro sterke-AI. Door Gods scheppingsdaad
loopt er een principiële grens tussen de (levenloze) materie en de (levende) mens.

CMF studenten toerustingsdag

NAAR GODS BEELD
Tot besluit, de mens werd geschapen “naar Gods beeld
en gelijkenis”, terwijl de dieren werden geschapen “naar
hun aard” (Gen. 1:27, 24). Ook al zou slimme programmatuur computers ooit in staat stellen om met vlag en
wimpel te slagen voor de Turingtest, dan nog zou dit het
unieke van de mens, geschapen naar het beeld van God,
niet in twijfel trekken.
7
8

Beukel, A van den. De dingen hebben hun geheim.
VBK Media; 1999.
Bemmel, JH van. Waar was je? Geloven na Darwin
en Hubble. Buijten en Schipperheijn; 2017.

Thema: Hoe kan mijn onderneming een instrument zijn
voor Zijn Koninkrijk?
Locatie: Bonfire, Dordrecht
Informatie: www.interserve.nl
11 oktober 2018

Informatieavond over uitzending
Locatie: Driebergen-Rijsenburg
Informatie: www.interserve.nl
11 oktober 2018

NPV Themadag 2018
Thema: volgt
Locatie: Veenendaal
Informatie: www.npvzorg.nl
30 oktober 2018

Nationaal religiedebat
Thema: Ben je gek als je gelooft?
Locatie: Amsterdam
Informatie: www.forumc.nl
10 november 2018
Locatie: Utrecht
Informatie: www.cmf-nederland.nl
17 november 2018

Conferentie CMF & CVPPP
Thema: Tijd om te gaan!? Het (on)gewenste levenseinde
Locatie: Amersfoort
Informatie: www.cmf-nederland.nl
29-31 maart 2019

CMF Studentencongres
Thema: volgt
Locatie: Utrecht
Informatie: www.cmf-nederland.nl
Voor meer informatie of activiteiten in Nederland,
zie: www.cmf-nederland.nl
Voor overige internationale conferenties,
zie: www.icmda.net
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Kunstmatige intelligentie in
de huisartsenpraktijk
De potentie van kunstmatige intelligentie in de zorg
is enorm. Toch is het voor velen die dagelijks in de
zorg werkzaam zijn, nog weinig concreet. Dat maakt een goede ethische bezinning op
dit soort ontwikkelingen moeilijk. In dit artikel willen we daarom één voorbeeld wat
gedetailleerder beschrijven en vervolgens verslag doen van een interviewstudie, die
we hielden onder 17 huisartsen. Wat vinden zij er eigenlijk van als we onze zorg laten
sturen door machines, die kennis genereren uit miljoenen records met patiëntendata?
DR. STEF GROENEWOUD

Stef Groenewoud is
gezondheidswetenschapper en
Medisch Ethicus

Morele vragen bij de
toepassing van textmining
in de laatste levensfase1

T

ijdige herkenning van de palliatieve fase is in de
praktijk een grote uitdaging. Vroegtijdige planning
van de zorg rondom het levenseinde, Advance Care Planning (ACP), leidt tot een hogere kwaliteit van leven en
sterven, minder onnodig intensieve zorg, minder druk
op nabestaanden en meer patiënten die overlijden op de
plaats van hun voorkeur2.
Om diverse redenen is de vroegtijdige herkenning van
de palliatieve fase en het tijdig voeren van ACP gesprekken nog steeds erg moeilijk. ACP vergt een proactieve
houding van de huisarts, terwijl die (onder tijdsdruk)
toch nog vaak reactief handelt op basis van klachten
waarmee patiënten naar hem/haar toe komen. Er zijn
wel instrumenten die de huisarts zou kunnen gebruiken,
maar die blijken nog onvoldoende sensitief en specifiek.
Tenslotte is het aantal patiënten dat in een gemiddelde
1
2
3

huisartsenpraktijk niet onverwacht overlijdt, relatief laag
(ca. 17-20), zodat je als huisarts al aardig wat jaren moet
meelopen, voordat je proactieve zorgplanning rond het
levenseinde goed in de vingers hebt.
Computers hebben geen last van dit soort beperkingen.
Ze kunnen getraind worden op data over honderdduizenden (overleden) patiënten en hebben een perfect
geheugen. Bovendien zijn ze snel, systematisch, objectief
en consistent: gegeven dezelfde informatie, zullen ze
altijd hetzelfde oordeel geven.
Momenteel werken we in een team van onderzoekers van
IQ healthcare, Radboudumc en het Centrum voor Taalwetenschappen aan de Radboud Universiteit, aan een computermodel om ACP gesprekken goed te kunnen ‘timen’3. Dit
algoritme wordt gebaseerd op zowel gestructureerde data

Andere details over dit onderwerp worden beschreven in een artikel dat wij op 4 juni 2018 publiceerden in Medisch
Contact: Groenewoud e.a. Levenseinde voorspellen met patiëntendossiers.
Brinkman-Stoppelenburg A, Rietjens JA, van der Heide A. The effects of advance care planning on end-of-life care: A
systematic review. Palliative medicine. 2014
Het project Vroegtijdige Identificatie van de Palliatieve door toepassing van Textmining in het Huisarts Informatie Systeem
(VIPTHIS), waarop twee promovendi werken (een taalwetenschapper en een arts) is op 1 juni 2018 gestart en loopt tot en
met 31 mei 2021. Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/project-detail/
palliantie-meer-dan-zorg/vipthis-vroegtijdige-identificatie-van-de-palliatieve-fase-via-textmining-in-het-huisarts-informati/
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(labwaarden, metingen, et cetera) als ongestructureerde,
tekstuele data (entries door huisartsen, brieven van medisch
specialisten, et cetera) in het Huisarts Informatie Systeem
(HIS) van huisartsenpraktijken. Als het computermodel
getraind is, zal het voor iedere patiënt, over wie de huisarts
iets in het HIS invoert, twee voorspellingen doen op basis
van de bestaande en de nieuw ingevoerde gegevens: a) de
resterende levensverwachting en b) of een ACP gesprek
nodig is en zo ja; het ‘tijdsframe’ waarbinnen dat idealiter
zou moeten gebeuren.
De verwachting (die mede gebaseerd is op een proof of
concept dat we eerder realiseerden) is dat zo de palliatieve
fase voortaan beter tijdig kan worden geïdentificeerd
en met meer patiënten tijdig gesprekken zullen worden
gevoerd over de gewenste zorg in de laatste levensfase.

MORELE VRAGEN
Tot zover de voordelen. Ongetwijfeld voelt u bij het
lezen van bovenstaande ook een morele alarmbel afgaan
in uw onderbuik: “maar wil ik als patiënt eigenlijk wel
weten wanneer ik dood ga?” of: “wat moet ik als (huis)arts
met dit soort precaire gegevens? Die zadelen mij op met een
hele nieuwe verantwoordelijkheid”.

Wij wilden deze en andere vragen inventariseren en
daarna komen tot een goede afweging, om het computermodel op een moreel verantwoorde manier te
ontwikkelen en – straks – te kunnen implementeren.
Daarom interviewden we 17 huisartsen. We legden
hen uit welke ontwikkelingen hen mogelijk staan
te wachten en voerden gesprekken over de morele
vragen die bij hen opkwamen en over hun ethische
afwegingen daarbij.

IS ACP WEL EEN TAAK VOOR
DE HUISARTS?
Een eerste constatering is dat respondenten aangaven
de vroegtijdige identificatie van de palliatieve fase en
ook ACP als een belangrijke verantwoordelijkheid
voor de huisarts te beschouwen. Ze verwachten veel
van een eventuele tool die hen daarbij ondersteunt.
Zeker wanneer de tool generiek is (niet beperkt tot
één of enkele specifieke patiëntengroepen) en hen
niet extra (papier)werk oplevert.
Uiteraard noemen de geïnterviewden wel een
aantal randvoorwaarden of condities waaronder
zo’n ‘signaleringstool’ op een goede manier

>>
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zou kunnen functioneren. We noemen dit de
‘zorgvuldigheidsvragen’ in onderscheid van
‘wenselijkheidsvragen’, die veel meer gaan over de
meer fundamentele morele vragen die geïnterviewde
huisartsen stellen bij de signaleringstool.

ZORGVULDIGHEIDSVRAGEN
Het eerste en meest genoemde zorgvuldigheidsargument
is dat een toekomstige ACP tool heel goede voorspellende
eigenschappen moet hebben. Dat wil zeggen: de sensitiviteit (hoeveel palliatieve patiënten, die in aanmerking
zouden komen voor ACP worden ook daadwerkelijk
herkend) en specificiteit (als er een patiënt wordt geselecteerd voor ACP, gaat het dan ook echt om een patiënt, die
hierbij gebaat zou zijn) moeten heel hoog zijn.
Een tweede aspect dat huisartsen naar voren brengen, is
dat het werken met de signaleringstool hen niet allerlei
extra werk moet opleveren. De tool zou slechts gebruik
moeten maken van bestaande data en een eventueel
signaal moet de huisarts gemakkelijk bereiken, zonder
dat hij/zij extra handelingen hoeft te verrichten.
Een derde zorgvuldigheidsvraag is hoe het zit met de
overdraagbaarheid en de deelbaarheid van een ACP-signaleringstool. Immers: huisartsen werken in de praktijk met
diverse andere hulpverleners, zoals assistenten, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen. Een voorwaarde voor
succesvolle en goede toepassing van een signaleringstool,
is dat deze mensen er ook mee kunnen werken.

Kan ik nog wel
mijn eigen ideeën
volgen in de
behandeling als
de computer mij
precies voorschrijft
wat ik moet doen?
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Ten vierde willen dokters dat zij de tool zelf ook kunnen
‘trainen’. Verkeerde, of onvolledige adviezen, zouden gecorrigeerd of aangevuld moeten kunnen worden, zodat
de tool steeds beter wordt.
Tenslotte zou een ACP signaleringstool nooit zomaar
‘op zichzelf ’ geïmplementeerd moeten worden in een
huisartsenpraktijk, maar altijd worden ingebed in een
breder trainingsprogramma, waarin huisartsen niet
alleen leren hoe ze met de tool omgaan, maar ook bedreven raken in gespreksvoering.

WENSELIJKHEIDSVRAGEN
Een aantal zaken, die huisartsen naar voren brachten als
meer principiële vragen bij het computergestuurd identificeren van de palliatieve fase en het voeren van ACP
gesprekken, is te scharen onder bekende principes uit
de medische ethiek. Ten eerste weldoen en niet-schaden.
Tijdige gespreksvoering kan ervoor zorgen dat meer
patiënten zorg op maat krijgen in de laatste levensfase
en beter in staat zijn hun levensdoelen te verwezenlijken

tot het laatste (weldoen). Anderzijds geeft men aan dat
te proactief handelen ertoe kan leiden dat patiënten
ongewenst geconfronteerd worden met het naderend
levenseinde, met diverse nare gevolgen van dien, zoals
angsten of psychische klachten. In dat geval gaat ACP
lijnrecht in tegen het principe van niet-schaden.
Een ander medisch ethisch principe dat wordt genoemd,
is het principe van autonomie. Volgens de bevraagde
huisartsen zou een signaleringstool voor ACP kunnen
helpen bij het weloverwogen maken van keuzes bij
zorg in de laatste levensfase (informed consent). Zodra
patiënten beter weten wat hen mogelijk te wachten
staat, kunnen zij beter hun ‘levensboek’ schrijven. Ook
in een ander opzicht komt de autonomie van patiënten naar voren in gesprekken. Dan gaat het vooral om
eigenaarschap van de data, die wordt gebruikt voor
ACP signalering en de vraag of patiënten toestemming
moeten geven voor het gebruik van HIS data in zo’n
signaleringstool. Over het algemeen wordt gesteld dat
dergelijke toestemming niet nodig is. Immers: huisartsen gebruiken deze data met het oog op goede zorgverlening. Ook allerlei andere voorspellende instrumenten
worden gebruikt in de praktijk, zoals bij cardiovasculair
risicomanagement. De professionele autonomie wordt
eveneens genoemd. De één ervaart een toekomstige
ACP tool als een welkome aanvulling op, of bevestiging
van zijn rol als professional. Anderen benoemen ook de
keerzijde: ‘kan ik nog wel mijn eigen ideeën volgen in de
behandeling als de computer mij precies voorschrijft wat ik
moet doen? ’ Zeker wanneer dit soort precaire informatie
in handen zou komen van anderen, die over de schouder
van de huisarts meekijken (denk aan de zorgverzekeraar
of de inspectie), dan zou deze inperking van de professionele autonomie van de huisarts niet ondenkbaar zijn.
Een ander thema dat naar voren kwam in de interviews,
betreft de interpersoonlijke relatie; enerzijds tussen huisarts en patiënt, en anderzijds die tussen huisartsen en
collega’s (zowel andere huisartsen als medisch specialisten). Sommige huisartsen twijfelen of de tool wellicht
de arts-patiënt relatie in de weg zou kunnen staan. Bijvoorbeeld als de arts tot de overtuiging komt dat verder
curatief doorbehandelen niet meer zinvol is, en patiënten dit merken en daardoor in het vertrouwen geschaad
worden. Tenslotte noemen sommige huisartsen ook de
relatie met andere behandelend artsen, bijvoorbeeld
medisch specialisten. Vooral wanneer deze nog volop in
de ‘behandelmodus’ zijn en hierover ook met patiënten
in gesprek zijn. Dan zou een aanzet tot ACP weleens een
moeilijk gespreksonderwerp kunnen zijn in een collegiaal of multidisciplinair overleg.
>>
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Van de bestuurstafel
Wanneer u dit leest is een aantal evenementen nog
maar net achter de rug. De aantrekkelijke jaarlijkse
BBQ (speciaal) voor studenten werd eind augustus gehouden, dit jaar voor het eerst
in Amsterdam. Het ICMDA Wereldcongres vond half augustus plaats in India. Daarbij
werd de Britse collega Peter Saunders voorgesteld als de nieuwe algemeen directeur van
onze wereldwijde paraplu-organisatie ICMDA. Peter is nu nog directeur van CMF UK maar zal
dus over een paar maanden Vinod Shah opvolgen in de internationale functie. Zijn actieve houding op het
gebied van ethische dilemma’s en zijn ruime ervaring met omgaan met televisie en andere media zou best
eens van grote invloed kunnen zijn op het internationale imago van ons als christenartsen.
PAUL LIEVERSE

HEISESSIE VAN HET BESTUUR
Iets wat nog net niét heeft plaatsgevonden is de
“heisessie” van ons bestuur. We gaan een groot deel van de
laatste zaterdag van september nadenken over één van de
kernpunten van onze vereniging: hoe geven we vorm aan
ons “fellowship-zijn”?
Vanwaar dit thema?
Met enige regelmaat ontvangen we vragen of suggesties
uit de vereniging, zoals de volgende:

BESCHOUWING: HOE VERDER MET KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN DE
PALLIATIEVE ZORG ROND HET LEVENSEINDE?
Hoe nu verder met het computermodel en de signaleringstool die we aan het ontwikkelen zijn voor de vroegtijdige herkenning van de palliatieve fase en het tijdig
inzetten van ACP gesprekken? Kan dit – gelet op het
voorgaande – op een verantwoorde manier?
Met de zorgvuldigheidsvragen is op een relatief eenvoudige wijze rekening te houden. Zo bedden wij de ACP tool
inderdaad in, in een trainingsprogramma voor huisartsen,
dat wij ontwikkelen met het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Gespreksvoering staat hierin centraal,
naast het leren identificeren van de ACP patiënten met
behulp van de tool. Ook andere werkers in de huisartsenpraktijk worden betrokken; zo ontwikkelen we met Viaa
Hogeschool Zwolle een vergelijkbare training voor praktijkverpleegkundigen. Ook maakt de tool slechts gebruik
van bestaande data (het HIS) en hoeft de huisarts in principe geen extra activiteiten te ondernemen. De specificiteit en de sensitiviteit van de tool moeten nog gaan blijken. In een eerste proef met ‘maar’ 1250 patiënten was de
voorspelling van het levenseinde in 29% van de gevallen
correct, binnen een bepaalde bandbreedte. Dat is al 9%
preciezer dan dat dokters het levenseinde in de praktijk
kunnen voorspellen, zo weten we uit de literatuur.
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De wenselijkheidsvragen zijn fundamenteler van aard.
Toch denken we dat – mits de tool op een verstandige manier en tactvol wordt gebruikt – het een goede
aanvulling kan zijn op de huidige praktijk van de palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk. Wat wel opvalt
in de gestelde wenselijkheidsvragen (over autonomie,
weldoen, niet-schaden en de arts-patiënt relatie), is
dat het niet gaat over de ‘manier waarop’ of de ‘houding waarmee’ een dergelijke signaleringstool wordt
gebruikt. De Amerikaanse filosoof Michael Sandel
heeft het bij dit soort innovaties in de geneeskunde
vaak over ‘hubris’ versus ‘humility’; ofwel: hoogmoed
versus nederigheid.

“Hoe vind ik christelijke collega’s om over een medische
kwestie van gedachten te wisselen?”
“Als er in mijn omgeving een kring van artsen is…
Waar vind ik die?”
“Is er iemand binnen de vereniging tegen wie ik eens aan
kan praten over mijn wensen voor de toekomst? Of over
mijn twijfels of ik wel het juiste specialisme heb gekozen?”
“Regelmatig zit ik er doorheen. Ben ik uniek met die
ervaring? Daar zou ik best eens anderen over willen horen.”
“Er zijn zoveel keuzes in mijn carrière te maken.
Waar vind je raad?”
“Wat is er nodig een gespreksgroep te beginnen?
Zou ik dat kunnen?”
“Ik denk er soms over een studiekring rond thema zo-en-zo te
beginnen. Hoe vind ik mensen die eraan mee willen doen?”

Een ander dilemma vormen de vragen over adressen
en andere persoonlijke gegevens, waarvan we niet
altijd zeker zijn of privacy en regelgeving (de AVG) zich
verzetten tegen het delen daarvan. Kortom, voldoende
vragen om eens samen de tanden in te zetten. We
noemen dat hier omdat u ook mogelijk extra vragen
hierover heeft. Of heeft u suggesties waarmee we verder
geholpen worden? Laat dat dan weten aan ons via
plieverse@cmf-nederland.nl.
Een van de dingen waar we nu al aan denken is het
beleggen van kleinschalige ontmoetingen op diverse
plaatsen in Nederland waar onze stafwerker of een
bestuurslid aan meedoet en waarbij deze zaken
verder besproken worden. Wilt u bij zo’n kleinschalige
bijeenkomst aanwezig zijn, laat dat gerust weten aan ons
via willemlock@cmf-nederland.nl, onze coördinator.

LEDENVERGADERING 28 SEPTEMBER
Doordat onze ledenvergadering in april niet doorging,
hebben we een aangepaste versie snel na de zomer
belegd. Op vrijdagavond 28 september, zijn we bij elkaar
om te praten over de plannen, terug te koppelen uit het
jaarverslag, maar ook om samen te zingen en voorbede
te doen voor ons werk. De gedetailleerde uitnodiging
ontvangt u via e-mail en voor wie verhinderd is: een kort
verslag ontvangt u in uw mailbox!

Het lijkt misschien een open deur, maar ik denk toch
dat het veel uitmaakt hoe we kunstmatige intelligentie
(in het domein van het levenseinde) gebruiken: is dit om
het levenslot steeds meer in eigen hand te krijgen en ‘als
God’ te zijn? Of is het om de medemens, die naar zijn
einde gaat, zo goed mogelijk ter zijde te kunnen staan en
met proportionele zorg te kunnen ondersteunen? Het is
goed om onszelf hierop te blijven bevragen en met die
houding dankbaar gebruik te maken van innovatieve
toepassingen in de geneeskunde.
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Euthanasierubriek
Het verweer van de verpleeghuisarts was eenvoudig.
Aangezien de vrouw wilsonbekwaam was, kon haar verzet niet betekenen dat ze geen euthanasie wilde. Haar
verzet was “op dat moment niet relevant”.
De redenatie van de verpleeghuisarts is volstrekt volgens
de wet. Als een wilsbekwame patiënt mag opschrijven
dat hij wil sterven als hij wilsonbekwaam wordt, kan
hij dat voorrecht moeilijk terugdraaien zodra hij geen
wil meer heeft. Het is in die zin verrassend dat de toetsingscommissie de vrouw beschouwt als iemand die zich
“verzet”, de injectie “niet wil” en “haar wil bepaalt”.
De commissie vindt haar weigering van de injectie
belangrijker dan het doel ervan dat ze “niet meer kon
overzien”. Maar de commissie lijkt ook te twijfelen aan
de geldigheid van haar wil, waar de conclusie van het
oordeel het midden houdt tussen “dwang” of “schijn
van dwang” en de instructie niet verder komt dan dat de
arts de euthanasie had moeten staken “om zich nader te
beraden op de ontstane situatie”.

Gedwongen
euthanasie
Volgens de wet mag een arts
euthanasie toepassen bij een
wilsonbekwame patiënt, mits
de patiënt dat in een schriftelijke wilsverklaring
heeft verzocht toen hij nog wilsbekwaam was.
In de praktijk is de wil van de patiënt echter
lang niet altijd bestendig. Euthanasie kan
daardoor gedwongen lijken.

BAREND WILLEM FLORIJN
& BART KOOPMAN

H

et delicate verschil tussen wil en wet is
aanleiding geweest voor het eerste strafrechtelijke onderzoek ooit naar een arts die euthanasie
heeft verricht volgens de geldende regels. De casus is
uitgebreid verslagen onder nummer 85 in het jaarverslag over 2016 van de Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie. Samengevat ging het om een vrouw van 70
tot 80 jaar oud die sinds vier jaar Alzheimer-dementie
had. Kort voor de dementie was vastgesteld, had zij in
een schriftelijke wilsverklaring beschreven dat ze euthanasie wenste wanneer ze moest worden opgenomen in
een verpleeghuis. Ze had de wilsverklaring meermaals
besproken met haar huisarts en drie jaar later vernieuwd.
De huisarts achtte haar al die tijd wilsbekwaam. Gedurende het laatste jaar voor haar overlijden ging ze snel
achteruit en werd ze opgenomen in een verpleeghuis. Ze
gaf toen regelmatig aan dood te willen, “maar niet nu”.
Herinnerd aan haar wilsverklaring vond ze dat “weer te
ver gaan”. De verpleeghuisarts meende dat ze “tussen de
regels door” een doodswens uitte, hoewel ze ook aangaf:
“nu nog niet hoor, het is nog niet zo erg”. Sinds de verpleeghuisopname begreep ze niet meer wat euthanasie
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inhield. Op verzoek van haar echtgenoot
en vanwege angst en onrust besloot de
verpleeghuisarts toch tot euthanasie. Twee
onafhankelijke artsen, onder wie één psychiater,
konden zich in dat besluit vinden.
Hoe verricht je euthanasie bij iemand die niet meewerkt? De verpleeghuisarts gaf de vrouw slaapmiddel
opgelost in koffie. Vervolgens diende de arts het slaapmiddel ook met een injectie toe. Toen de arts het euthanasiemiddel wilde toedienen, kwam ze echter overeind
en moest haar familie haar vasthouden.
De toetsingscommissie beoordeelde deze euthanasievoltrekking als onzorgvuldig, omdat de vrouw de mogelijkheid werd ontnomen om zich tegen de toediening van
het euthanasiemiddel “te verzetten”. Haar verzet kon
betekenen dat ze dat “niet wilde”. Hoewel ze wilsonbekwaam was, kon zij wel “haar wil bepalen” ten aanzien
van het inbrengen van een infuus of injectienaald, “ook
als zij het doel van die handelingen niet meer kon overzien”. “Dwang, en ook de schijn van dwang, moet tot
elke prijs worden voorkomen.”

Het onzorgvuldigheidsoordeel van de toetsingscommissie is echter niet alleen gebaseerd op de dwang van de
arts, maar ook op onduidelijkheid over de wilsverklaringen van de vrouw. In de eerste versie vraagt ze om euthanasie “wanneer ik daar zelf de tijd voor rijp acht”, in de
tweede “wanneer ik nog enigszins wilsbekwaam ben”. Ze
wilde dus veeleer zélf om euthanasie kunnen vragen dan
de wilsverklaring als verzoek laten fungeren. Dit bezwaar
van de commissie is steekhoudend, maar botst met het
hiervoor besproken andere bezwaar, nu aan een wilsverklaring wél een strikte geldigheid wordt toegekend.
De voorzitter van de toetsingscommissies, Jacob Kohnstamm – die overigens eerder fungeerde als voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en bestuurslid van de World Federation for the Right to
Die Societies –, sust in Medisch Contact van 17 mei jl dat
euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring
in andere gevallen wel is goedgekeurd en “dus wel kan”.
In de zojuist vernieuwde Code of Practice beschrijven de
toetsingscommissies dat het “niet ongebruikelijk” is om
zogenaamde “pijn- of schrikreacties” te omzeilen door het
geven van “premedicatie”, ofwel slaapmedicatie vóór de
uitvoering van euthanasie. Tegelijkertijd ziet Kohnstamm
zelf in dat de Code grenzen probeert te trekken “zonder
dat die echt bevredigend zijn”.
De term “premedicatie” wordt op de korrel genomen
door Bert Keizer in Medisch Contact van 14 juni jl. Als
arts zeer ervaren met het verpleeghuis en euthanasie,
ziet hij dit eufemisme afglijden van verzachtend naar

Barend Florijn is arts en

doet momenteel promotieonderzoek naar de moleculaire
oorzaken van hartziekten
aan het Leids Universitair
Medisch Centrum.

Bart Koopman is arts, heeft

promotieonderzoek gedaan
naar veroudering aan het
Leids Universitair Medisch
Centrum en is momenteel aios
interne geneeskunde.

verbergend. “Premedicatie geven we aan patiënten die
op het punt staan iets helends te ondergaan waar ze weet
van hebben en dat ze ook wensen. Maar premedicatie
toedienen om te voorkomen dat de levensbeëindiging
een ordinaire worsteling wordt, vind ik iets heel anders.”
Hij noemt het “een uiterst dubieuze procedure” omdat
we “haar wil even uitschakelen”. Maar euthanasie is hier
toch ter sprake juist omdat de betreffende patiënt geen
wil meer heeft?
Volgens het derde evaluatierapport van de euthanasiewet
uit 2017 is een euthanasiemiddel vaker heimelijk toegediend bij demente patiënten, kan het moeilijk zonder
heimelijkheid worden toegediend aan demente patiënten en heeft de toetsingscommissie hierin nooit een
probleem gezien – tot de voornoemde casus. Hoogleraar
gezondheidsrecht Johan Legemaate licht op 30 oktober
2017 in de Tweede Kamer toe dat heimelijke toediening
niet alleen nodig, “maar ook verdedigbaar kan zijn”.
Het is nog geen uitgemaakte zaak of de arts mag afgaan
op de eerdere wilsverklaring of moet luisteren naar de
actuele wilsuiting van een demente patiënt. Deze onduidelijkheid onthult een fundamenteel inzicht. Als
een patiënt lijdt, een wilsverklaring heeft opgesteld als
zelfbeschikking over zijn lijden, vervolgens zijn wilsbekwaamheid is verloren, maar dan tóch niet gedood mag
worden, bestaan er blijkbaar bezwaren tegen euthanasie
buiten zijn lijden en zelfbeschikking om. Voor onze gedachtevoering en besluitvorming over euthanasie is het
cruciaal om deze bezwaren helder te maken.
Voor Kohnstamm en zijn toetsingscommissies is de
onduidelijkheid niet een probleem, maar een oplossing:
“De wet beschrijft dingen in abstractie om ruimte te
laten voor nieuwe inzichten in de medische praktijk.”
Premedicatie is wellicht zo’n nieuw inzicht.
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PhD-column
Hoewel ik de illusie koester dat mijn werk op mijn
bureau blijft liggen zodra ik het gebouw verlaat, geldt
dit niet voor het wetenschappelijke denken. Hier werd ik weer aan herinnerd
toen ik een keer eerste hulp verleende op straat. Nee, geen heldhaftige
levensreddende daden, maar hulp bij een kleine verwonding.
DRS. D. RAAF

Wetenschapper
op straat
Het was een vrije zaterdag. Mijn partner had een kappersafspraak, welke wij besloten te combineren met
wat rondslenteren en winkelen in het stadcentrum.
Terwijl de schaar zijn werk deed, wachtte ik buiten
op een bankje. Het was heerlijk weer, ik was niet de
enige die van de zon genoot. Een jazzgroepje op een
terras zorgde samen met de zonnestralen voor ultieme
relaxatie. Terwijl ik loom om me heen keek, zag ik een
meter of 40 verderop een man aan komen hinken. Hij
zwalkte ook wat. Korte broek, gebruind, licht onverzorgd, twee blauwe vuilniszakken in de rechterhand.
In de linkerhand een servetje waarmee het linkerbeen
werd gedept. Hij keek wat zoekend om zich heen, en
het leek erop dat zijn linkerbeen bloedde. Omdat ik ver
van hem vandaan zat, en er
genoeg mensen vlakbij hem
waren, wachtte ik wat af. Ik
zag een man opstaan en op
hem aflopen. De man keek
naar het hinkende been en
liep direct weer terug naar het
bankje waar hij zojuist zat.

Is het niet onze
taak om de
medemens te
helpen? Dakloos
of zakenvrouw,
steriel of pathogeenfontein

Ondertussen was ik volop aan
het analyseren en concluderen.
De man leek op een dakloze,
maar hoefde het niet te zijn.
Het lijkt erop dat hij hulp
nodig heeft, maar een omstander liep weer terug. Ik zit veel verder weg, maar niemand
helpt. Ik liep aarzelend op hem af. Prevalenties dwarrelden door mijn hoofd. Alcoholverslaving > 25%, drugsverslaving > 25%. Kans op alcoholintoxicatie: hoog.
Verhoogde kans op hepatitis, hiv en tbc. Daarnaast is de
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door beroepsdeformatie
ontstane smetvrees een
fors beperkende factor
in de zojuist geschetste
situatie.

Drs. D. Raaf geeft elk

kwartaal een inkijkje in het
turbulente – maar soms
ook zeer gezapige – leven
van een PhD-student. Hij
schrijft onder een pseudoniem,
omdat hij zich niet
belemmerd wil voelen door
de eventuele uitwerkingen
van zijn schrijfsels. Steeds
weer neemt hij ons mee in
zijn enerverende belevenissen
en gedachtespinsels als
wetenschapper.

De man bleek een
kleine snijverwonding
in het linkeronderbeen te hebben opgelopen. Ik vroeg
of ik hem kon helpen. De man gaf aan dat hij antistollingsmiddelen gebruikte, en dat daardoor het bloeden
niet wilde stoppen. Helaas had ik niets bij me waar
ik hem mee kon helpen. Ik wilde hem op een bankje
positioneren met het been omhoog, maar dat wilde
hij niet, want hij zou een bekeuring krijgen als hij met
zijn benen op de bank lag. Terwijl ik met hem praatte,
kwamen er wat omstanders bij staan. Met materialen
van de omstanders heb ik de wond kunnen spoelen,
desinfecteren en een drukverband kunnen aanleggen.
Het advies van mij om naar een arts te gaan om ernaar
te laten kijken werd weggelachen. “Ik was vannacht
opgenomen in het ziekenhuis, maar ik ben om 04:00
uur weer op straat gezet.” Ik weet niet wat de reden
hiertoe geweest is. Ik vond het ook niet mijn plaats om
daarnaar te vragen.
Ik schaamde me enigszins. Is het niet onze taak om de medemens te helpen? Dakloos of zakenvrouw, steriel of pathogeenfontein. Natuurlijk, eigen veiligheid gaat voor, maar
toen ik de man wilde helpen had iemand handschoentjes
bij zich, een ander had desinfectiemiddel voorhanden.
Ik geloof dat men ook op straat eerst moet inventariseren, vervolgens analyseren, en pas daarna besluiten
en concluderen.
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Meditatief
Tijdens mijn studie was
KEES ALEMAN
het vak ‘Geschiedenis van
de Geneeskunde’ een facultatief vak. Facultatieve
onderdelen van de studie waren meestal niet
de drukst bezochte colleges, maar dit vak was
een uitzondering, wellicht omdat prof. Mart van
Lieburg het op een zeer boeiende wijze bracht.
Tijdens een van die colleges leerden we dat Ignáz
Semmelweis de grondlegger c.q. ontdekker was van
het handenwassen en het belang hiervan om de
verspreiding van pathogene bacteriën tegen te gaan.

Kees Aleman

is kinderarts met
Afrikaanse wortels
die gelooft in aanpak
van extreme armoede
via ‘End of Poverty’
(EoP – Jeffrey Sachs)
en zich bezighoudt
met theologie en
wielrennen.
En met wetenschap:
‘evidence based’.

Mozes de microbioloog1
D

at ging als volgt: er waren twee afdelingen verloskunde in 1847 in Wenen waar Semmelweis als
arts werkte. De éne afdeling was van de dokters (en
vooral ook van de medische studenten) en op de andere
afdeling werden verloskundigen opgeleid. Het viel niet
alleen Semmelweis op dat er veel meer doden als gevolg
van kraamvrouwenkoorts te betreuren waren op de afdeling van de dokters (10%!).
Bevallende vrouwen in Wenen smeekten om toegelaten
te worden tot de tweede kliniek (met een mortaliteit van
slechts 4%). Hij vroeg zich af hoe deze dramatische verschillen ontstonden en besloot nauwkeurig alle verschillen
tussen beide klinieken (tot en met religieuze praktijken)
weg te nemen tot hij de oorzaak gevonden had. Uiteindelijk realiseerde hij zich dat de medisch studenten en de
artsen zich bewogen tussen de afdeling pathologie waar
obducties gedaan werden, en dan weer terugkeerden naar
de verloskunde. Hij vermoedde dat ziektekiemen werden
meegenomen op de handen van de artsen en introduceerde handen wassen na obductie. Dit reduceerde het
aantal vrouwen dat postpartum overleed aan kraamvrouwenkoorts dramatisch. Jammer genoeg werd Semmelweis
nauwelijks serieus genomen door zijn tijdgenoten.
Recentelijk kwam ik ergens een artikel tegen dat beweerde dat niet Semmelweis – zoals ik geleerd had –
1
2

maar Mozes – duizenden jaren eerder – de ontdekker
was van aseptische procedures zoals handen wassen. Ik
vond dit meteen een interessante gedachte. Een van de
teksten waarnaar verwezen wordt is Exodus 30:17-21
waar Mozes van God de instructie krijgt om een bronzen wasbekken te maken voor de tent der samenkomst
(dat dienst deed als een soort tempel, waarin ook het
heilige der heilige te vinden was waar de ark van het
verbond werd bewaard als het volk niet reisde). Tot
tweemaal toe staat in deze tekst dat met het water uit
dit bekken de handen en voeten moeten worden gewassen, anders zullen Aäron en zijn zonen sterven2. Er
zijn meer wetten van Mozes die met hygiëne te maken
hebben. Veel van die wetten hebben daadwerkelijk een
gunstig effect op het voorkomen van infectieziekten.
Zo kunnen we in Deuteronomium 22:13-14 lezen:
Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid
zijn waar u uw behoefte kunt doen. U moet een
tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en
om uw uitwerpselen te bedekken.
Ik heb wel eens gehoord dat het succes van Rome
en de Romeinen deels toegeschreven wordt aan de
toepassing van het riool (de cloaca máxima) en de
daardoor toegenomen hygiëne, maar zoals uit de tekst

Geleend van de titel van een hoofdstuk uit het boek “The Healthy Jew: The Symbiosis of Judaism and Modern Medicine”,
Mitchell B. Hart, Cambridge University Press, 13 Aug 2007
In Exodus 40:30-33 wordt deze tekst nogmaals herhaald, als de instructies uit Exodus 30 daadwerkelijk uitgevoerd en
ingevoerd worden.
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hiervoor blijkt, had Mozes ook al hygiënische ideeën
over het graven van latrines buiten het kamp en het
begraven van de faeces.
Mozes maakt onderscheid tussen rein en onrein.
Iemand die een dode heeft aangeraakt is onrein, en
moet even uit de buurt van mensen blijven. Ook dat
is een advies dat bijdraagt aan het indammen van
infectieziekten. Dat menstruerende vrouwen ook
onrein werden verklaard, lijkt wat overdreven door
onze moderne westerse bril, maar overige vormen van
afscheiding van lichamelijke vloeistoffen (onrein) zijn
ook vandaag de dag nog verdacht voor besmettelijke
aandoeningen zoals SOA’s en andere infecties.
In Leviticus 14:8 komen we nog zo’n hygiënisch
advies tegen. Als iemand is genezen van melaatsheid
(huidvraat) dan moet hij zich aan de priester laten
zien. Als die inderdaad vaststelt dat de persoon genezen is, dan moet hij zich helemaal scheren en zich
met water wassen.
Kortom, de wetten van Mozes hebben soms wat weg
van een Hygiëne en Infectiepreventieprotocol (HIP)
van een modern ziekenhuis. Dus waar Hippocrates
wordt gezien als de grondlegger van de westerse geneeskunde, moeten we Mozes misschien wel zien als de
eerste microbioloog.
De moraal van dit verhaal? Was je handen, dat geldt
voor iedereen maar zeker als je in de zorg werkt. Ik heb
het al eens eerder betoogd: als Jezus tegen iemand die
hij genezen heeft zegt: “Ga heen, toon uzelf den priester
(...zoals Mozes bevolen heeft)”3, dan heeft die priester
een vergelijkbare rol als die van een arts. Hij moet de
genezing vaststellen en definitief maken. Daarom denk
ik dat het verdedigbaar is de eerder genoemde opdracht
uit Exodus die God via Mozes aan Aäron en zijn zonen
(de priesters) geeft, op de volgende manier te vertalen
naar de dokters uit de tijd van Semmelweis, maar zeker
ook naar die van vandaag de dag4. De exegese luidt dan:
was je handen anders vallen er doden (vrij vertaald naar
Exodus 30:21).

3
4

Markus 1:44, Lukas 5:14 en 17:14 en Mattheus 8:4
In de Wall Street Journal van 28 mei 2018 stond
een artikel van de hand van Lisa Ward over het
feit dat verpleegkundigen en artsen te vaak hun
handen niet wassen. Onderzoekers zouden bezig zijn
om technologie te ontwikkelen die ziekenhuisstaf
24 uur per dag zou moeten monitoren om zo
ziekenhuisinfecties te voorkomen. “Do doctors and
nurses skip handwashing? Cue the video.”
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Boekrecensie

Column

Een nieuwe
balans

Als adem lucht wordt
RIANNE BOOT

DE SCHRIJVER

Op de jonge leeftijd van 36 jaar wordt
bij de ambitieuze (bijna) neurochirurg Paul Kalanithi
gemetastaseerd longcarcinoom gediagnosticeerd. “In de
afgelopen zes jaar had ik tientallen van dergelijke scans
bekeken, hopend op de meestal geringe kans dat een
patiënt gebaat zou zijn bij een ingreep. Maar deze scan
was anders: het betrof mezelf […] [En daarmee] vervloog
de toekomst die ik me had voorgesteld, de toekomst die
bijna werkelijkheid was geworden, de culminatie van
tientallen jaren hard werken.” (pp. 25, 37)

Een overwerkte
manager komt een
stiltetraining bij me volgen. Hij is werkzaam in de
zorg, maar merkt dat de rek eruit is. Laten we hem
Eric noemen. Eric is moe en lusteloos; hij hoopt
dat ik hem kan helpen met het vinden van de
juiste balans. Balans is het toverwoord van deze
tijd. Wanneer je ziek wordt, raak je vaak uit balans
en de hoop is dat de dokter of de coach alles weer
zal oplossen. De vraag is naar welk evenwicht we
nu eigenlijk op zoek zijn. Henri Nouwen geeft daar
een mooie handreiking voor:
MIRJAM VAN DER VEGT

DE THEMATIEK
Het contrasterende paar ‘dood en leven’ vormen samen
het hoofdthema van Als adem lucht wordt. In de laatste
maanden schrijft Paul een indrukwekkend boek over zijn
zoektocht naar een betekenisvol leven: van student Engelse
literatuur, geschiedenis en filosofie naar arts-assistent
neurochirurgie (deel I). Na zijn confrontatie met persoonlijk
lijden en een naderende dood, krijgt zijn zoektocht een
heel ander karakter (deel II). “De dood wacht ons allemaal.
Ons, onze patiënten: dat is ons lot als levende, ademende,
metaboliserende organismen. […] [Ik had] een jarenlange
opleiding gevolgd om [me] actief met de dood bezig te houden, om ermee te worstelen, zoals Jacob met de engel, en
daardoor de betekenis van een leven onder ogen te zien.” (p.
124) De diagnose gemetastaseerd longcarcinoom verandert
hem echter van een levensredder in een levensvechter. Na
een uitgebreide worsteling accepteert hij uiteindelijk de
dood – in de rollen van echtgenoot, vader, arts en patiënt.

CENTRALE VRAAG
Wat is écht belangrijk als de dood je in de ogen kijkt?

‘We bewijzen de wereld een dienst door geestelijk gezond te zijn.
De eerste vraag is niet: Hoeveel doen we?
Of: Hoeveel mensen helpen we?
Maar: Hebben we vrede in onszelf?’

“Gij, leven zoekend in de dood,
vindt slechts lucht die ooit adem bood.
De namen hier zijn oud noch nieuw:
tijd eist het lijf, maar niet de ziel;.
Lezer! Maak tijd, nu ge bestaat,
Maar d’eeuwigheid tegemoet gaat.”
(p. 11)

AANSPREKENDE CITATEN

REDEN OM HET BOEK (NIET) TE LEZEN

“De toekomst is niet meer de ladder die naar levensdoelen
voert, maar strekt zich vlak uit tot in een eeuwigdurend
heden. Geld, status, alle ijdelheden die in Prediker
beschreven worden, zijn van zo’n gering belang: inderdaad
het najagen van wind.” (p. 196)

Als adem lucht wordt is een onvergetelijk boek over
een naderend levenseinde en de relatie tussen arts en
patiënt. De schrijfstijl is een interessante mengeling
van observatie, filosofie en pure menselijkheid. Paul
weet de lezer van begin tot eind vast te grijpen, ook al
ontbreekt een vooropgezet plot. Na veel jaren bezig te zijn
geweest met het uitstippelen van een toekomst, wordt hij
geconfronteerd met de eindigheid van het leven die hij
zo vaak tegenkwam in zijn werk. Al met al levert het boek
een schat aan observaties en inzichten over het leven en
naderende levenseinde. Zij die sterven (gaan), kunnen ons
het meeste leren over (het) leven. (p. 211)

Als adem lucht wordt. | Paul Kalanithi.
Hollands Diep, Amsterdam | 2016 | 256 pagina’s
ISBN: 9789048834587 | e19,99
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Ik zou willen dat die vraag wat vaker gesteld werd: naar
welke balans bent u eigenlijk op zoek? Waar zou u bij
gebaat zijn: bij minder pijnklachten, of bij meer nabijheid? Wat kunnen we toevoegen in uw leven, zodat de
balans er komt?
Bij Eric had dit een verrassende uitkomst. Waar hij naar
verlangde was: minder vergaderingen en onbenullige
taken. Eerst gingen we toen op zoek naar de momenten
waarop hij diepe vrede ervoer. Dat was wanneer hij aan
het spelen was. Vroeger als kind al, maar ook nu al vrijwilliger bij een jeugdclub. Wanneer Eric kan spelen, floreert hij. Meer spelen: dat werd zijn focus. En als vanzelf
vloeide daaruit voort: minder werken en andere functie
waarbij spelen meer ruimte kreeg. Niet vanuit frustratie,
maar vanuit zicht op vrede.
Stel de vraag eens aan je patiënt: Wanneer ervaar jij echte
vrede? En hoe kun je dat ook inzetten als medicijn?

Mirjam van der Vegt is auteur en stiltetrainer. Ze verzorgt regelmatig trainingen voor zorgmedewerkers. Vrijwel alle zorg in

Nederland ontstond vanuit kloostercongregaties. In de vier edities van IDDG in 2018 deelt Mirjam lessen vanuit het klooster en haar
eigen leven. Meer over de stiltetrainingen in de zorg: www.mirjamvandervegt.nl
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Tijd om te gaan!?
Handelingswijsheid voor de professional
rondom het (on)gewenste levenseinde
Dit jaar is onze najaarsconferentie een gezamenlijke conferentie met het CVPPP
(christelijke vereniging voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten), i.s.m. het KICG
(Kennisinstituut Christelijke GGZ). Het thema “Tijd om te gaan!?” gaat zowel over mensen die de dood
graag nog even zouden willen uitstellen, als over mensen voor wie deze niet snel genoeg kan komen.
Hoe begeleid je als hulpverlener mensen in dit proces? Hoe ga je
om met de veelzijdigheid en veelkleurigheid van je patiënt
en het (on)gewenste sterven?

Prof. dr.
Maarten Verkerk

In de ochtend zijn er twee lezingen. Prof. dr. Maarten Verkerk zal met
ons nadenken over hoe een hang naar autonomie en maakbaarheid
invloed heeft op onze reactie op lijden en hoe we denken over de dood.
Dr. Guus Timmerman zal een pleidooi houden voor wijsheid aan het
sterfbed in een vakgebied vol evidence based richtlijnen.

In de middag volgt een scala aan workshops, zomaar een greep uit de onderwerpen:
•

Het normale sterven en hoe je hierover communiceert
Hoe patiënten en familie zelf het palliatieve proces?
• Bijna-dood ervaringen
• Spirituele zorg rond het levenseinde

•

DATUM: Zaterdag 17 november
LOCATIE: Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort
Accreditatie wordt aangevraagd!
Meer en actuele informatie: www.cmf-nederland.nl/conferentie

Dr. Guus
Timmerman

