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Geachte aanwezigen,

Sociale geneeskunde kan van twee kanten benaderd worden. Allereerst als een be-
roepsomschrijvend begrip. Een aantal medisch specialismen dat niet past in het zie-
kenhuiscorps wordt ertoe gerekend: de bedrijfsarts, de GGD-arts en sociaal-ge-
neeskundige buitenbeentjes die als ‘zonder-takkers’ worden aangeduid. Weinig
medisch-specialisten hebben een ‘wij-gevoel’ in hun nabijheid. Sociaal-geneeskun-
digen zijn immers artsen zonder patiëntenzorg. Dat is een negatieve definitie, en
wat betreft de bedrijfsarts weliswaar politiek correct, maar feitelijk onjuist. Profes-
sionele identiteitsvorming begint even na 1900, erkenning als medisch specialisme
duurt tot 1960. Het beroep is jong, de opleiding licht, de identiteit ongewis.

Sociale geneeskunde is ook de beschrijving van een onderzoeksveld met bijbe-
horende kennis, gedeeltelijk verbonden met het beroep. Men onderscheidt hier het
onderzoeksveld arbeid en gezondheid tegenover dat van volksgezondheid, in he-
dendaags latijn aangeduid met occupational health, respectievelijk public health. Deze
rede gaat over het onderzoeksveld van volksgezondheid, ofwel public health.

Eerst nu een fragment uit een 2500 jaar oud medisch manuscript.1

Een vrouw uit het huishouden van Pantimides kreeg koorts de dag volgend
op een miskraam. Droge tong, dorstig, misselijk en onrustig. Darmen van
streek, dunne ontlasting, volumineus en grauw. Tweede dag: rillingen,
hoge koorts, slapeloos. Derde dag: toenemende pijn. Vierde dag: verward.
Zevende dag: dood. Gedurende het hele beloop waterdunne diarree, en wei-
nig urine.
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Even verder schrijft Hippocrates, want hij is de auteur, in hetzelfde steno de acht-
tien dagen durende lijdensweg van een vrouw met koorts na de bevalling, waarin
we endometritis, buikabcessen en uiteindelijk een fatale sepsis herkennen.

Deze twee ziektegeschiedenissen – uit eigen onderzoek weten we gelukkig hoe-
veel beter zo’n vrouw er nu voor staat2 – vormen af en toe een anker bij de navol-
gende beschrijving van public health als wetenschap.

Public health gaat over zieken en ziekten, in zekere zin ontdaan van hun individuele
betekenis. Het gaat niet over het unieke lijden, niet over de arts-patiënt relatie en
niet over de gebeurtenissen rond het ziekbed. Public health als wetenschap vraagt
zich allereerst af hoe het zit met de frequentie van zieken en ziekten, hoe met
oorzaken en met ziektebeïnvloedende omstandigheden, en welke de gezondheids-
gevolgen van ziekten zijn. Voorwaarden hiervoor zijn onderscheidende ziektebe-
schrijvingen, passend in een diagnostisch classificatiesysteem en een passend reken-
instrumentarium. De ziektebeschrijvingen van Hippocrates onderscheiden wel,
maar classificeren niet. Dat duurde nog 24 eeuwen, waarin zieken en ziekten dus
niet werden geteld.

Op basis van ziekten die naar huidig inzicht zijn ingedeeld, beoogt de volksge-
zondheidswetenschap vergelijking over de tijd, tussen bevolkingsgroepen, en
tussen landen en streken. Door kennis van oorzaken, demografie en ziekte(n)dyna-
miek voorspelt zij ook de toekomstige omvang van deze ziekten. Met een brede blik
zoekt zij naar oorzaken en risico’s die ziektebegin en prognose bepalen. Waar zinvol
ontwikkelt zij preventieve interventies (variërend van warmwaterregels tegen le-
gionellose tot de griepprik bij ouderen). Het gaat kortweg om beschrijven en ver-
gelijken, verklaren en voorspellen van ziekten, alsook om preventie. Op deze vijf
kernactiviteiten ga ik nu in.

Beschrijving

Bij beschrijving of meting van ziekten gaat het om het verzamelen van uiteenlopen-
de gegevens. Denk aan het aantal overledenen, het aantal nieuwe en bestaande
ziektegevallen, maar ook aan het vaststellen van de directe en indirecte gevolgen
van ziekten, en aan het tellen en meten van oorzaken en risicofactoren, zoals de om-
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vang van de tabaksconsumptie. Sterfte, ziekte en gezondheidstoestand zijn de drie
beschrijvende sleutelgegevens. Ze worden nog niet zo lang gemeten.

Statistieken op basis van sterfte, dat wil zeggen aantallen overledenen in een tijd-
vak en in een omschreven gebied, hebben een lange traditie. Franse en Engelse sta-
tistici begonnen ermee in de eerste helft van de 19e eeuw. Overledenen werden
nauwkeurig geteld, gaandeweg ingedeeld naar enkele hoofdoorzaken volgens toen-
malige kennis en inzicht. Het gebrek aan computers garandeerde veel besef van de
onderliggende berekeningen van overlevingskansen. Ordenen en rekenen gingen
hand in hand.

De statistiek van ziekten is vrijwel net zo oud, zeg 150 jaar, en verbonden met het
tijdig willen signaleren van epidemieën door infectieziekten. Thans weten we meer
over ziekten, vooral op basis van registratie van zorggebruik. Maar, wat niet tot de
dokter leidt, telt niet mee en over de omvang van díé ziekten tasten we nochtans in
het duister.

Aan tellen van zieken dan wel ziekten is de lang niet altijd eenvoudige vraag ver-
bonden of iemand ziek is en wat de diagnose is. Nu is het vaststellen van de doods-
oorzaak ook niet altijd eenvoudig, maar onmiskenbaar voordeel van sterfte- ten op-
zichte van ziektestatistiek is dat men zich tenminste niet om de definitie van herstel
hoeft te bekommeren.

De gevolgen van ziekten op bevolkingsniveau worden nog maar recent gemeten.
Angelsaksische landen kennen al vijftig jaar systematisch enquete-onderzoek naar
de gezondheid van hun burgers. Nederland kent ook zijn Gezondheidsenquete se-
dert 1983. Een typische bevinding is dat de gezonde Nederlander in deze enquete
naar eigen zeggen vaak op sterven na dood is. Het beantwoorden van de CBS-Ge-
zondheidsenquete kan daar wellicht toe bijdragen, maar het antwoordpatroon
wordt meer gezien bij landen met hoge welvaart en voortreffelijk volksgezond-
heid.3 Het alleen maar beschrijven van de volksgezondheid op basis van deze drie
sleutelgegevens – sterfte, ziekte, en gezondheidstoestand – lijkt saai, maar is ook nu
nog zinvol, vooral als de omvang van verschijnselen voorwerp is van politieke spe-
culatie of professioneel dispuut. Ik noem enkele voorbeelden.

Voorbeelden

Bekend is het landelijke euthanasie-onderzoek in Nederland, uitgevoerd door Van
der Maas rond 1990.4 Niet bij tienduizenden maar bij circa 2500 patiënten per jaar
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bleek sprake van euthanasie. Exemplarisch multidisciplinair onderzoek waardoor
speculaties over dodende dokters een zachte dood stierven. Geen ruimte meer
voor handel in normbesef. Dergelijk zorgvuldig beschrijvend onderzoek is daarom
weinig populair, zoals ook bleek uit de lotgevallen van de zorgvuldige epidemiologi-
sche studie die het AMC van de Bijlmerramp maakte.

De jaarlijkse Cijferbrochure van de Nederlands Hartstichting bevat ook nuttige
telgegevens.5 De hartvaatziekten-epidemie in Nederland lijkt wat af te nemen, on-
danks dramatische ontwikkelingen in het rookgedrag van vrouwen en kinderen. De
afname betreft acute manifestaties zoals het hartinfarct en beroerte, en de sterfte
daaraan. Wat stijgt is het aantal chronische patiënten, meer dan men denkt. Opval-
lend is het praktisch vervallen van een leeftijdsgrens voor bypass-operaties en dot-
terbehandelingen. De gemiddelde leeftijd voor bypass-operaties is thans bij mannen
63 jaar, bij vrouwen 68 jaar, ruim boven de aanvankelijke bovenste leeftijdsgrens.
Bijna 2% van de mannen en 5% van de vrouwen is zelfs ouder dan 80, een triomf
voor de cardiochirurgie en, vooral, de anesthesiologie. Hier is iets opmerkelijks aan
de hand. Niet de gerealiseerde gelijke toegang maar de wachtlijsten halen de voor-
pagina’s. De cijfers corrigeren echter deze waan van de dag en waas van politici. De
duizenden geopereerde ouderen ondervinden grote voordelen van het slechten van
de contraïndicatiedrempel. De nadelen van deze sprong voorwaarts – wachtlijsten
– zinken daarbij in het niet. De beeldvorming lijkt het resultaat van een folie à deux
tussen patiëntenbeweging en zorgburocratie.

Een laatste voorbeeld. Sinds ik in het AMC werk, bestudeer ik samen met colle-
ga Bleker van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie gegevens van een compleet
cohort van circa 8000 zwangeren in de Zaanstreek. Beschrijvend onderzoek geeft
hier soms een beter oordeel over het selecterend nut van deze risicofactoren bij de
prenatale zorg voor zwangeren. Lang niet altijd blijkt te gelden: eenmaal keizersne-
de, altijd keizersnede. De achtergrond van de eerste keizersnede geeft een goede
aanwijzing of bij een volgend kind wel of juist niet de spontane bevalling kan wor-
den afgewacht.6 Risicofactoren blijken daarentegen niet nuttig bij de opsporing van
in groei achterblijvende kinderen, die sowieso maar verrassend weinig van tevoren
waren opgespoord.
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Perspectief

Op het terrein van beschrijvend onderzoek zijn tenminste drie belangrijke, geheel
verschillende, methoden-ontwikkelingen te noteren.

Allereerst de ontwikkeling van algemene ofwel generieke meetinstrumenten
voor de gezondheidstoestand, die niet alleen voor het patiëntgebonden onderzoek
maar ook voor het beschrijvend public health-onderzoek van belang zijn.7 Vooral bij
kinderen vormt deze meting nog een grote uitdaging.8 Nederland speelt op dit ter-
rein internationaal gezien een belangrijke rol, al stagneert de toepassing van weten-
schappelijke vorderingen en afspraken in eigen land in bijvoorbeeld de Gezond-
heidsenquete en GGD-peilingen.

Ten tweede de techniek van het koppelen van diverse medische en demografi-
sche gegevensbestanden;9 deze blijkt mogelijk op een wijze die de privacy-ayatol-
lahs tevreden stelt. Voor patiënten wezenlijke informatie kan zo op nationaal niveau
in beeld komen, variërend van langetermijn effecten van behandeling van hartin-
farct, suikerziekte en kanker (vooral als ontstaan op de kinderleefijd), tot wacht-
lijstgevolgen. Deze methode is ook aan de orde bij populatie-onderzoek naar de rol
van etniciteit, en komend onderzoek op het terrein van de genetica.

De derde ontwikkeling vormen professionele behandelingsregistraties. Denk
aan nationale registraties van intensive care-opnames10, operatiecomplicaties, nier-
dialyse en hartoperaties. Hun eerste doel is feitelijke terugkoppeling op het me-
disch handelen; bij landelijke dekking kunnen echter ook belangrijke nevendoelen
op beschrijvend-epidemiologisch en economisch terrein worden vervuld. Wij ho-
pen zo’n registratie voor het verloskundig handelen nog mee te maken.

Deze en andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het terrein van ziektenclassifi-
catie, illustreren een levendig perspectief voor beschrijvende methoden, met voor
het AMC ook belangrijke ontplooiingsmogelijkheden.

Vergelijking

Vergelijking van omvang en ernst van ziekten gaat verder dan alleen maar het be-
schrijven. Het is meten met een norm of referentiepunt. Gaat het beter of slechter
in een wijk, is de ene Europese regio beter af dan dan de andere?
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Maar wat heet beter? Vergelijking vraagt een uitspraak over wat precies vergeleken
moet worden, en waarmee, en ook over welke factoren buiten beschouwing moe-
ten blijven.

Om met het laatste te beginnen. Bij het cijfermatig vergelijken van ziekte en
sterfte houdt men meestal rekening met de bevolkingsopbouw die immers moeilijk
te beïnvloeden is. De meestgebruikte techniek om dit te bereiken heet standaardi-
seren, bijvoorbeeld voor leeftijd en geslacht. Hiermee schakelt men vertekening uit
door vergrijzing van de bevolking. Standaardiseren is een minder vanzelfsprekende
techniek dan uit het gebruik blijkt. Men zou zich bewuster moeten afvragen voor
welke factoren men in gezondheidsstatistieken standaardiseert: is etniciteit in
Nederland wellicht ook kandidaat naast de gebruikelijke factoren leeftijd en
geslacht?

Ook na standaardisatie zijn normatieve of vergelijkende uitspraken over de
volksgezondheid niet eenvoudig. De eerste vergelijkende statistieken waren van de
Engelsman Farr. Hij ontwikkelde een normatieve ‘biometer’ voor regio’s in Enge-
land, die erop neerkwam dat de regionale, ongestandaardiseerde, sterfte per jaar
niet hoger mocht zijn dan 17 per 1000 inwoners – in zijn ogen de fysiologische
norm, anders zou de overheid in actie moeten komen.11 In de eerste Public Health
Act uit 1848 werd deze norm versoepeld tot 23 per 1000 inwoners, waarmee niet-
temin de eerste normatieve volksgezondheidsmaat een feit was, en anders dan nu
was deze van grote politieke en praktische betekenis. Deze sterftenorm werkt bij
alle ziekten, maar doet natuurlijk tekort aan het verschil in sterfte op jonge of oude
leeftijd, en meer algemeen aan het voorkomen van niet-letale ziektegevallen in de
bevolking. Werkelijk omvattende uitspraken over de volksgezondheid als geheel
vereisen een maat die ook bruikbaar is als de ziekte niet dodelijk is. Zo’n maat com-
bineert idealiter sterfte- en ziektegevolgen en heet in wetenschappelijk jargon daar-
om een samengestelde volksgezondheidsmaat.

Samengestelde volksgezondheidsmaten: de QALY en de DALY

De twee veruit belangrijkste samengestelde volksgezondheidsmaten zijn de QALY
en de DALY, acronymen van Quality Adjusted Life Year, respectievelijk Disability
Adjusted Life Year. De QALY en DALY zijn beide uitwerkingen van een idee dat
rond 1970 min of meer gelijktijdig is ontstaan in de Verenigde Staten en Groot-Brit-
tanië.12 Het idee werd uitgewerkt tussen 1980 en 1990 in doelmatigheidsonderzoek
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van allerlei kostbare medische behandelingen. Dat onderzoek vereiste één univer-
sele gezondheidsmaat om uiteindelijk medische baten te kunnen zetten tegenover
kosten.

Pas in 1993 verscheen de eerste toepassing van dit idee op public health-terrein
met de baanbrekende studie van Murray en Lopez. Investing in Health13 was de titel
van het eerste rapport van een ambitieus wetenschappelijk en politiek project dat
wel bekend staat als de Global Burden of Disease-studie, aanvankelijk gedragen
door de Wereldbank, later ook door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De
titel was een understatement. Voor het eerst in de geschiedenis werden gedetail-
leerde cijfers over de volksgezondheid van meer dan honderd landen in samenhang
gebracht met demografie, onderwijs, economie en andere drijvende factoren, dit
alles binnen één theoretisch jasje.

Wat moet u onder een QALY of DALY verstaan?14 In vogelvlucht het volgende.
We gaan uit van een persoon van bijvoorbeeld 45 jaar – ik noem hem Leo – in een
bepaalde gezondheidstoestand. Normaal zou Leo nog 40 jaar leven. Stel, Leo krijgt
last van hartritmestoornissen waar hij tot zijn dood, op z’n verwachte 85ste jaar,
constant last van heeft.

Stap 1 van de QALY-procedure is dat men zijn gezondheidstoestand in het kort
beschrijft. Denk aan die beschrijving van Hippocrates, maar dan kort en krachtig,
zo’n beetje zoals via de vijf onderdelen van de APGAR-score voor pasgeborenen,
dit voor de medici onder u. We gebruiken hiervoor nu, naar psychologisch voor-
schrift, een vragenlijst – vaak de zogeheten EuroQol-lijst.

Stap 2 is dat deze beschrijving aan een beoordelingspanel wordt voorgelegd om
een rapportcijfer tussen 0 en 10 te geven. Hier wijken we dus af van APGAR, die
een score van 0, 1 of 2 toekent aan elk van die vijf onderdelen, en deze vervolgens
optelt tot een eindcijfer tussen 0 en 10. Dat kan bij QALYs ook, maar is minder
goed. Beter is een rapportcijfer voor het geheel te laten geven, overigens ook met
een 10 als alles in orde is, en 0 bij alles mis. Door wie blijkt minder belangrijk. Dit
toekennen van een rapportcijfer heet ook wel wegen; de resulterende cijfers heten
ook wel ‘gewichten’, in het Engels ‘weights’. Stel in ons voorbeeld dat Leo voor zijn
toestand een 7 krijgt, dan we zeggen ook wel dat het gewicht 70% is, namelijk 70%
van de optimale score.

Stap 3 betrekt dat gewicht op de geleefde jaren. Leo had er 40. De standaard
QALY-berekening vermenigvuldigt deze 40 levensjaren met eerdergenoemde
70%. Dat levert 28 op, 28 zogeheten kwaliteit gecorrigeerde levensjaren, in het En-
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gels QALYs. Als je uitgaat van wat hij aan levensjaren mist heten het DALYs; zijn
verlies is dus 12 DALYs, hij had immers normaal gesproken 40 gezonde jaren in het
verschiet. Was hij nu ook 5 jaar eerder doodgegaan, dan had je die 5 jaar volledig
verlies mogen optellen bij die DALYs van de eerste 35 jaar, resulterend in 35 maal
30% verlies, plus 5 maal 100%, dat is 15,5 DALYs.

Als u nu zou weten wat iedere patiënt in de bevolking in het leven kon verwach-
ten zonder de ziekte die hij nu heeft, dan is in theorie het nationale gezondheidsper-
spectief, andersgezegd, de volksgezondheid te berekenen, uitgedrukt in DALYs.
Dat is precies wat de auteurs van de Global Burden of Disease deden met geavan-
ceerde demografische en epidemiologische methoden en wel voor complete bevol-
kingen van meer dan honderd landen, voor zover de gegevens dat toelieten (en
soms voorbij deze grens). Ook voor Nederland zijn deze berekeningen gemaakt,
zoals beschreven in de Volksgezondheidstoekomstverkenning van 1997.15

Het goede gewicht

Zover gekomen moet een nuance worden aangebracht. Het simpel vragen om een
rapportcijfer, of, hiermee vergelijkbaar, het zetten van een kruisje op een lijntje met
cijfers ernaast of eronder (‘thermometer’) is eigenlijk geen goede methode, hoe
goed het ook werkt om de zaak hier of in onderzoeksverband met deze simpele me-
thodiek uit te leggen. Zinvolle antwoorden krijgt men uiteindelijk alleen, als het de
opdracht voor het panellid is iets betekenisvol (wat ook in cijfers kan worden uitge-
drukt) op te offeren om de situatie van Leo te herstellen of om erger te voorkomen.
Niet de vraag ‘hoe beroerd is Leo?’, maar ‘hoeveel zou u er voor over hebben om ie-
mand zoals Leo te genezen?’ is aangewezen, waarbij verschillende, universeel ge-
achte offers, kunnen worden gebracht zoals geld of, nog beter, levensduur.

Om deze laatste aanpak te illustreren: als u net als Leo 40 jaar zou moeten leven
met zo’n hartritmestoornis, hoeveel levensduur zou u bereid zijn op te offeren om
er de resterende tijd van uw leven af te zijn? Misschien ook 12 jaar, wellicht minder
of juist meer. Uit dit type opofferingsvragen – officieel heet dat een ruil-waarde-
ringsmethode – resulteren verhoudingsgewijs de zinnigste cijfers om als gewicht te
kunnen dienen. Na vijftien jaar pionieren in dit veld verbaas ik me er nog steeds
over, dat panels van geheel verschillende afkomst bij deze aanpak dezelfde opvattin-
gen huldigen over wat beter is dan wat.
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Voor- en nadelen van de QALY en de DALY

Er zijn vier grote voordelen van deze samengestelde volksgezondheidsmaten. In de
eerste plaats beschouwt men zo minder gezonde jaren niet als verloren, zoals voor-
heen bij volksgezondheidsonderzoek wel gedaan werd; men beschouwt ze ook niet
als gezond, maar als iets ertussenin op empirische basis. In de tweede plaats kunnen
zo ziekte- en sterftegevolgen van een ziekte tot één volksgezondheidsmaat worden
opgeteld. Ten derde kan deze procedure in principe bij alle beschrijfbare ziekten
worden toegepast (overigens niet bij alle zorg: bij reproductieve zorg, beschermen-
de zorg en zorg voor het uiterlijk zijn de QALYs ongepast). Het laatste voordeel is
het expliciete karakter van procedure en referentiekader, met als andere kant van
deze medaille de kwetsbaarheid voor wetenschappelijke en politiek kritiek. Op
deze kritiek wordt nu kort ingegaan; het zijn evenzovele aanknopingspunten in het
onderzoek dat ik de komende jaren hoop uit te voeren.

Allereerst is de meting van de ziekte nu van onvoldoende kwaliteit. De genoem-
de EuroQol-vragenlijst was een goede start – als medeontwikkelaar kan je moeilijk
iets anders beweren – maar niet meer dan dat. De cognitieve dimensie is een groot
gemis en de indeling in drie niveaus is veel te grof. Wat dat betreft is de Canadese
concurrent, de Health Utilities Index, veel beter. Los hiervan lijkt het aan te bevelen
ook ziekte-specifieke problemen vast te leggen, zo ongeveer in de stijl van Hippo-
crates.16

Een tweede discussiepunt betreft de juistheid van QALYs en DALYs bij ziekten
met episodes van wisselende lengte en gezondheidstoestand. De standaardaanpak
negeert bijvoorbeeld de volgorde van gezonde en zieke episodes, terwijl het hier is
als met de zonne-uren van Erwin Kroll: dertig zomerse dagen in een jaar maken nog
geen fantastische zomer. Ook met aanvalsgewijze ziekten weet de standaardaanpak
geen raad, hoewel onze oplossing hiervoor veelbelovend lijkt.

Een derde vraag is de keuze van de ruilwaarderingstechniek. Je kan een stukje
levensduur opofferen, maar ook kansen op abrupte verslechtering van de gezond-
heid of gewoon geld. De wereld is hier nog niet over uit, hoewel ik op basis van ar-
gumenten en empirische gegevens17 meen dat ruilen dan wel wegen met levensduur
onbetwistbaar het beste is.

Een vierde vraag is hoe je panelgegevens precies moet analyseren. De standaard-
aanpak, in het bijzonder gepropageerd door economen uit York, was quick maar
blijkt vooral dirty.
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Er is onenigheid over hoe je uit de opofferingsantwoorden voor – uiteraard –
een deelverzameling van alle mogelijke gezondheidstoestanden, een formule voor
ook nieuwe toestanden afleidt, en daarbij het meest representatieve antwoord be-
paalt voor alle beoordelaars. Vooral het omgaan met de laagste waarde van de
schaal, het ‘vriespunt’, dat voor iedereen gelijk wordt verondersteld, is daarbij een
probleem. Met een analogie over temperatuurmeting is het conflict vrij goed te ka-
rakteriseren: de Engelsen werken met Fahrenheit, wij menen dat Kelvin de enige
absolute schaal is. Dit is geen academische scherpslijperij: in omloop zijnde tabellen
met QALYs en DALYs zien er anders uit met de juiste aanpak; relatief lichte ziekten
met een gering aantal aangedane aspecten geven met de York-aanpak relatief veel
gezondheidsverlies, en medische effectieve behandelingen hebben in dat geval rela-
tief grote baten, tegen relatief lage kosten. De doelmatigheid van Viagra staat vol-
gens het onderzoeksinstituut iMTA, dat de York-aanpak toepast, als een paal boven
water. Als de QALY-benadering al aangewezen zou zijn, is Viagra in mijn ogen dus
minder uitstekend dan beweerd; meer algemeen is herziening van de eerste Neder-
landse proeve van farmaco-economische richtlijnen in dit opzicht dringend ge-
wenst.18

Naast deze meer technische zijn er ook twee algemene bezwaren geopperd.
Allereerst lijkt vooral de DALY het resultaat te zijn van een benadering van ge-

zondheid vanuit het negatieve, te weten ziekte. De DALY zou voorbijgaan aan het
bestaan dan wel nastreven van positieve gezondheid. Dit kritiekpunt, dat vaker in
verband met gezondheidsvragenlijsten wordt gehoord, lijkt me op een gedachte-
fout te berusten waar Dubos al rond 1965 in Man Adapting op wees.19 Ongezondheid
beschouwt hij als falende aanpassing, van subcellulair tot organisme niveau. Bijge-
volg kan ongezondheid worden gegradeerd, maar slechts op een aan de gezonde
kant begrensde schaal. Vergelijk het met musiceren, waarbij in de maat of zuiver
spelen een norm is, waar je alleen minder goed in kan slagen.

Ten tweede zouden QALYs en DALYs weinig zeggen over de verdeling van de
gezondheid onder de bevolking. Dat klopt, dat was ook niet het doel. Juist door de
QALY of DALY kan die verdeling cijfermatig eenvoudig en eenduidig worden uit-
gedrukt, en wel door het lenen van technieken die economen gebruiken bij het be-
schrijven van inkomensverdeling.
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Perspectief

Niet het belang voor public health, maar voor economische studies naar geneesmid-
delen verklaart de snelle invoering van QALYs en DALYs in de afgelopen twintig
jaar. De Global Burden of Disease-studies, inclusief de reacties hierop, maken ech-
ter duidelijk dat het gaat om een methodenstap van veel groter belang. De 20e eeuw
kende doorbraken in de epidemiologie zoals de randomized controlled clinical trial, de
studie van risico’s, en die van overleving, stuk voor stuk doorbraken op analytisch
terrein.20 De QALY/DALY-methodiek is vooral een doorbraak op het terrein van
synthese van informatie; zij maakt deel uit van één wetenschappelijke taal voor de
cijfermatige analyse van volksgezondheid. Aan dit onderzoek heeft Nederland tot
nu toe een grote bijdrage heeft geleverd en wij hopen die te continueren.

Verklaren

We vervolgen nu met de derde kernactiviteit, het verklaren van verschillen in gezond-
heid over de tijd, tussen mensen, tussen streken, een Odyssee op zoek naar aanwijs-
bare, meetbare, liefst begrijpelijke factoren. Individugebonden factoren kunnen ge-
netisch, biologisch en gedragsmatig van aard zijn. De aanpak van verklarend
onderzoek is dus vol keuzes, afhankelijk van voortschrijdend inzicht en technieken
die de onderzoeker beheerst; hij is ook afhankelijk van iemands opvatting over de
samenhang van biologisch, fysisch en sociaal milieu. De onderzoeker begint hier
met een verklaringsmodel, een schema, dat risicofactoren voor de volksgezondheid
plaats en richting geeft. Zo’n oorzakelijk denkschema is een krachtig onderzoeks-
instrument, echter van recente datum.

Van causa ignota naar relatief risico

Oorzakelijk denken, met de infectieziekte als verklaringsmodel, deed haar intrede
in de geneeskunde rond 1850. Er waren twee gedachtevarianten; ik neem cholera
als voorbeeld. De ene variant hield een smetstof verantwoordelijk (de bacterie was
nog niet uitgevonden, de postulaten van Koch lieten nog dertig jaar op zich wach-
ten), de andere – in een traditie die tot Hippocrates terugging – beroerde leefom-
standigheden. De één kende quarantaine als remedie, de tweede fatsoenlijke hui-
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zenbouw in een frisse omgeving. De aanhangers van de één heetten contagionisten,
van de ander hygiënisten. Beide opvattingen trachten hun gelijk te halen door in hun
oorzaak verbetering aan te brengen en te kijken wat er gebeurt. Effect had dat zeker,
maar beide verklaringsmodellen waren absoluut van aard en hadden dus moeite
met choleragevallen die optraden ondanks isolatie dan wel sanatie.

Deze ideeënstrijd tussen hygiënisten en contagionisten is in epidemiologisch-
kwantitatieve zin pas opgelost door de introductie van wel het machtigste analyti-
sche wapen van de epidemioloog: het relatief risico. In gewone taal is dat een getal
dat aangeeft hoeveel keer meer personen mét een risico de ziekte te krijgen dan
personen zónder dit risico. Een relatief risico groter dan 1 wijst dus op extra risico,
een relatief risico kleiner dan 1 op bescherming. Een absoluut zekere oorzaak (ook
al is het misschien niet de enige oorzaak) geeft dus een oneindig groot relatief risico.
Gecombineerde risico’s kunnen zo ook worden benaderd. De Framingham-studie,
die net na de Tweede Wereldoorlog begon, markeert deze paradigma-overgang.

Zoals door Dubos reeds fraai werd uitgelegd, is het absolute causaliteitsbegrip
on-biologisch. Er zijn weinig oneindig grote risico’s, een resultaat van evolutionaire
selectie. Die diersoort overleeft het best die voor bestaande en nieuwe omgevings-
risico’s – zijn soortgenoten inbegrepen – altijd wel weerbare individuen in zijn
midden heeft. Het relatief risico weet cijfermatig raad met deze situatie en, zo kunt
u het ook zien, kan ook weerbaarheid voor risico’s vergelijken.

Voor de volksgezondheidsepidemioloog is het relatief risico een uitkomst. Het
geeft inzicht, en, als bekend is hoe vaak een risicofactor in de bevolking voorkomt,
kan worden uitgerekend in hoeverre een risicofactor verantwoordelijk is voor het
voorkomen van ziekte; deze laatste maat heet het attributief risico, zeg maar per-
centage schuld. Twee risicofactoren licht ik er nu uit, roken en etniciteit.

Roken

Allereerst roken. Het effect van roken is ongrijpbaar met het oorzakelijke begrip-
penapparaat van voor 1850. Met het huidige begrippenapparaat van relatief risico
zijn we verder gekomen. Roken geeft bij mannen een relatief risico van 22 op long-
kanker, van 2 op coronaire hartziekte en 3 op beroerte; roken is verantwoordelijk
voor 90% van longkanker, 40% van coronaire hartaandoeningen en 50% van be-
roertes; minder bekend is dat roken bijdraagt aan 20 tot 25% van de ernstig te klein
geboren kinderen. Totaal gaat het in Nederland alleen al wat betreft sterfte onge-
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veer om één Twintower-ramp per twee maanden. Alle andere bekende risicofacto-
ren bijeen zijn minder belangrijk.

Waar negentiende-eeuwers toenemend inzicht in toen vergelijkbaar belangrijke
epidemische infectieziekten koppelden aan politiek handelen, is onze postmoderne
passiviteit bij roken opmerkelijk. Onderzoek, onder meer van mijn voorgangster,21

heeft de catastrofale omvang van de schade duidelijk gemaakt, en de grote winst bij
stoppen. Sterftedalingen door minder roken van enkele duizenden personen per
jaar zijn in Nederland reëel. Het overheidsbeleid is echter al decennia te typeren als
passief meegenieten. Symbolisch is de persoon van Wiegel, overtuigd en overtui-
gend roker, tevens voorman van de Nederlandse zorgverzekeringswereld. Zijn at-
tributief volksgezondheidsrisico mag er wezen.

Waarom deze stagnatie in het handelen, waarom beleidsmatige rookgordijnen?
Ik denk dat dat niet alleen in economische belangen van de staat zit en in de hoge
prevalentie van ernstig verslaafden op de parlementaire banken, maar ook in het ka-
rakter van de risicofactor roken. Rookverslaving is geen legionella-epidemie, geen
vuurwerkramp, waar we zijn in de 19e eeuwse wereld van zekere oorzaken, van wa-
ter en vuur, van lokaliseerbare slachtoffers, met actuele beleidstegenstellingen
tussen VROM en VWS die doen denken aan de klare hygiënisten- en contagionis-
tenstrijd van weleer. Nee, het effect van roken is alleen met kansen uit te leggen, en
in rationele omgang met kansen heeft, zoveel is wel duidelijk, nooit evolutionair
voordeel gezeten. Met het relatief risico kan de public health-arts veel verklaren,
maar niet overtuigen.

Etniciteit

Etniciteit of het allochtoon zijn is een risicofactor aan het andere eind van het spec-
trum. Het volksgezondheidsonderzoek op dit terrein kent een lange traditie. Statis-
tisch is duidelijk dat etniciteit van volksgezondheidsbelang is voor jong en oud, ook
in Nederland, maar hoe maken we deze verklarende kennis te gelde?

Bij roken is de definitie duidelijk, het werkingsmechanisme ook, en het uitscha-
kelen is goed voorstelbaar en effectief gebleken. Maar wat is etniciteit of allochtone
achtergrond, waarom geeft dit in onze samenleving gezondheidsrisico’s? Gaat het
om biologische, eventueel genetische kenmerken, dus kortgezegd ras of etniciteit,
of gaat het om sociaal-cultureel bepaalde kenmerken, kortom het allochtoon zijn?
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Hier duikt een probleem op dat kenmerkend is voor verklarend volksgezond-
heidsonderzoek bij factoren zoals etniciteit en sociaal-economische status. Deze
factoren zijn namelijk voor meer dan één uitleg vatbaar terwijl een echte verklaring
van hun werking ontbreekt. De onderzoeker moet dus kiezen.

Zijn we bij de factor etniciteit een genetische opvatting toegedaan dan moeten
we bedenken of het gaat om een direct risico (sikkelcelanemie) of om risicoverho-
gende responsen op algemene ziekmakende stimuli. Zijn we daarentegen een soci-
aal-culturele opvatting toegedaan dan moeten we bedenken of risico’s zoals roken
of onveilig vrijen bij allochtonen vaker voorkomen, of net zo vaak voorkomen maar
ernstiger gevolgen hebben. Misschien is etniciteit een etiket voor opleidings- en
inkomensverschillen. Aanpak, beleidsconsequenties en mediaspektakel verschillen
per verklaring.

Hier signaleer ik een probleem. Dit onderzoeksterrein is gekleurd door de
researchcode van politiek correcte wetenschap. Deze code stelt onder meer dat
doelgroepbeleid vereist is bij verhoogd ziekterisico van een allochtone of etnische
groep. Wetenschappelijk en maatschappelijk is dat ondoordacht. Algemeen-geldige
mechanismen die leiden tot meer ziekte bij doelgroepen – en die mechanismen zijn
meestal aan de orde – vragen doorgaans niet om een doelgroepspecifieke benade-
ring, alleen etnisch-specifieke beïnvloedbare mechanismen.

Al met al is dit spannend verklarend onderzoek naar de rol van etniciteit, onder-
zoek dat ook in Amsterdam gaande is, van diepgaande analyse van perinatale sterfte
tot screeningsonderzoek naar hartvaatziekten, suikerziekte en bloedgroep-antago-
nisme onder zwangeren. Onze afdeling zet hierop in, gezien de rol van het AMC in
een meer multi-etnische dan multi-culturele omgeving.

Voorspellen

De vierde, in zekere zin meest uitdagende taak van public health, is het voorspellen
van ziekte-ontwikkelingen bij populaties.

Voor een behandelend arts gaat het bij zo’n voorspelling om de prognose van de
individuele zieke. In een situatie dat geneeskunde weinig te bieden heeft – dat was
tot een kleine honderd jaar geleden het geval – was prognose synoniem met diagno-
se, neerkomend op het natuurlijk beloop, zoals we dat nu nog kunnen waarnemen
bij onbehandelbare ziekten of behandelbare patiënten die aan een behandeling met
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hedendaags levenswater of ozon de voorkeur geven. Pas in het begin van de 20e
eeuw werd in het natuurlijk beloop ingegrepen en emancipeerde prognostiek van
diagnostiek. Het duurde echter tot 1974 toen Cox zijn overlevingsduuranalyse in-
troduceerde, dat kwantitatieve prognostiek vorderingen maakte. Het belang van
Cox’ analysemodel wordt als regel onderschat, onder meer omdat epidemiologen
meer terugkijken (etiologisch onderzoek) dan voorwaarts (prognostisch en thera-
peutisch onderzoek). Ooit verzamelde ik publicaties over het voorspellen van de
overleving bij levercirrose, een eindstadium van allerlei leverziekten zoals virushe-
patitis of overmatig alcoholgebruik.22 Nog tot 1970 vindt men worstelingen van au-
teurs die creatief, maar vergeefs probeerden cijfermatig vat te krijgen op de beteke-
nis van kenmerken zoals de intensiteit van geelzucht, de enzymspiegels in het bloed
en de mettertijd veranderende symptomen. Dan verschijnen begin jaren 80 de eer-
ste publicaties van Christensen en Altman waarin het in 1974 gepubliceerde ge-
dachtegoed van Cox en anderen wordt toegepast. In nog geen 10 jaar heeft het pro-
gnostisch denken bij cirrose, maar ook tal van andere chronische ziekten, een
beslissende wending genomen. Deze techniek van individuele prognostiek is inmid-
dels gemeengoed, al blijft, dit terzijde, het gebruik van kansen in de spreekkamer
moeilijk. De klare taal van Hippocrates, die ’s levens felheid vatte, staat ver van een
uitspraak over een tienjaarsoverlevingskans, met bijbehorende onzekerheidsmarge.

Oppervlakkig gezien zou men nu de voorspelling van de volksgezondheid kun-
nen zien als de optelsom van alle individuele prognoses, maar u voelt wel aan dat dat
wat naïef is. Public health wetenschappers beschikken bij lange na niet over genoeg
voorspellingsmodellen om elk individu, al dan niet ziek, met diens verleden en een
unieke set risicoverhogende en risicoverlagende kenmerken, van een prognose te
voorzien. Daarnaast hebben wij ook niet van ieder die gegevens.

Wat dan wel? Men kan natuurlijk proberen uit te gaan van een constant ziektepa-
troon, met alleen veranderingen in bevolkingsopbouw, en zo ziekte- en sterfteaan-
tallen voorspellen. Hoewel soms te verdedigen, is het als algemene aanpak minder
geschikt, en wel om twee redenen.

In de eerste plaats zijn de meeste risicofactoren voor ziekte of prognose sterk in
beweging, en dat geldt ook voor de demografie; het huidige ziekte- en sterftepa-
troon voorspelt dan weinig. De andere reden waarom cijfers van nu geen garantie
voor de toekomst vormen is gelegen in de dynamiek van ziekten zelf. Uitroeien van
ziekten leidt niet tot onsterfelijkheid. We krijgen of behouden andere ziekten, soms
met gelijke frequentie en ernst, maar vaak ook niet.
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Dit vraagstuk van zogeheten vervangende en concurrerende ziekte en sterfte kan
met een voorbeeld worden geïllustreerd. Sedert mijn afstuderen halveerde de hart-
infarctsterfte tot circa 7%. Dat succes heeft een keerzijde. Een overlevende in-
farctpatiënt heeft vanwege risicofactoren en het eerder doorgemaakte infarct een
bovengemiddelde kans op nieuwe hartvaatziekten. Er ontstaan via dit mechanisme
extra hartpatiënten als gevolg van betere infarctbehandeling, let wel dit is natuurlijk
nog altijd beter dan het directe graf. Een publicatie eind jaren tachtig voorspelde op
deze basis zelfs een 70%-stijging van hartfalen tussen 1985 en 2010, een voorspel-
ling die tot nu toe aardig is uitgekomen.

Dynamische ziektemodellen

Die publicatie berustte op een nieuwe voorspellingsmethode, die weet om te gaan
met veranderende risico’s en kettingreacties tussen ziekten, een methode die door
de Rotterdamse public health groep tot grote hoogte is gebracht. Deze aanpak, on-
der de noemer dynamische ziektemodellering, kent 3 stappen.

In stap 1 worden de gegevens voor een ziekte, zoals deze bekend zijn uit oorza-
kelijk en therapeutisch onderzoek, op een rij gezet in een zogeheten ziektemodel.
Met eerdergenoemde relatieve risico’s, of daarvan afgeleide maten, wordt de kans
op ontstaan, voortschrijden of genezing in beeld gebracht. Stap 2 is het toepassen
van deze cijfers op de bevolking en het aanbrengen van verbanden met andere ziek-
ten, als die berusten op gemeenschappelijke risico’s. In stap 3 wordt in het compu-
termodel de demografische klok aangezet en worden risicotrends aangebracht. Er
wordt vervolgens gerekend, ongeveer zoals door de weercomputer, en er resulte-
ren schattingen met idealiter een aangegeven nauwkeurigheid en onzekerheid.

Perspectief

Geïnspireerd door successen bij evalutie-onderzoek van bijvoorbeeld kankerpre-
ventie en orgaantransplantaties23 heeft het voorspellen van volksgezondheid door
middel van computermodellen met virtuele bevolkingen een hoge vlucht geno-
men. Dit volgt het spoor dat ooit begon bij de astronomie en de fysica, een spoor dat
steeds biologischer trekken heeft gekregen. De epidemiologie wordt er spannender
door, en de toepassing van resultaten realistischer, maar de voeding door de veld-
epidemioloog en het gebruik in de praktijk zal steeds hogere eisen stellen.
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Preventieve interventies

Naast beschrijven, vergelijken, verklaren en voorspellen van de volksgezondheid,
ontwerpen public health wetenschappers interventies voor de gezonde bevolking,
de vijfde kernactiviteit.

Public health interventies zijn preventief. Ze richten zich, goed georganiseerd,
op iedereen, meestal zonder selectie. Denk aan vaccinaties en jodering van het
brood. Hiertoe reken ik ook leef-regels, of moet ik zeggen leed-regels. Collectieve
preventie kan ook gerichter na een vorm van risicoselectie; dit heet screening. Denk
aan bevolkingsonderzoek naar kanker, aan prenatale zorg en aan vormen van gene-
tisch familie-onderzoek.

Onderzoek naar collectieve preventie loopt vaak tegen grenzen op. Er bestaat
namelijk een ambivalente houding tegenover grootschalige preventie; geïnter-
preteerd als overheidsbemoeienis dan wel medicalisering is er onduidelijkheid over
het houderschap van verantwoordelijkheid voor collectieve preventie. Ook het toe-
nemend uitventen van gezondheid, ik noem dat d-commerce (naar de d’s death, disea-
se, en disability), knaagt aan de overheidsrol bij preventie.

Methoden bij preventie-onderzoek

Preventieve experimenten geven bovendien vaak praktische of technische bezwa-
ren. Onderzoek waarbij de te vergelijken aanpakken via loting aan personen wor-
den toegewezen, heet vaak onmogelijk te zijn, door weerstand bij deelnemers of
uitvoerders. Hier ben ik optimistischer gestemd dan veel van mijn collegae. Dezelf-
de geluiden uit de hoek van de geestelijke gezondheidszorg verstommen zo langza-
merhand, en de kliniek weet inmiddels dat de aangewezen weg niet de kortste is. Er
is trouwens ook geen alternatief voor experimenteel onderzoek. Observationeel
onderzoek overtuigt zelden en het combineren van gerandomiseerd met observati-
oneel onderzoek is alleen nuttig als het resultaat van het laatste met het eerste over-
eenstemt, iets wat je tevoren niet weet. Een recent debat in het Tijdschrift voor Ge-
zondheidswetenschappen over deze kwestie interpreteer ik daarom als aanwijzing dat
op dit terrein deskundigheidsbevordering en mentaliteitsverandering onder public
health-functionarissen dringend noodzakelijk is.

Naast loting van de aanpak kunnen twee andere hulpmiddelen bij preventieve
experimenten worden aanbevolen, en daarbuiten.
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Allereerst het zogenaamde equivalentiedesign als studieopzet. Veel vragen op
het terrein van public health zijn niet van het soort: is aanpak A of B beter?, maar van
het type: is B niet of nauwelijks slechter dan A terwijl er duidelijke andere voorde-
len (minder belastend, minder duur) aan B verbonden zijn? Vragen van dit soort be-
treffen bijvoorbeeld het vervangen van het zogenaamde uitstrijkje door een zelftest
(cervicovaginale lavage), en het uitdunnen van prenatale diagnostiek. Dit design is
bijvoorbeeld ook van nut bij de inzet van minder hooggekwalificeerd personeel in
de zorg, bij de verschuiving van klinische behandeling naar dagbehandeling – eigen-
lijk bij een groot deel van het huidige zorg – onderzoek dat zoekt naar meer doel-
matigheid, meer zelfwerkzaamheid en autonomie van de client. Het voordeel van
het toepassen van het equivalentiedesign is dat de besluitvorming na afloop eenvou-
diger en transparanter is.

Een tweede hulpmiddel bij preventie-onderzoek is het standaard verrichten van
preferentie-metingen bij deelnemers met inzet van eerdergenoemde ruilwaarde-
ringsinstrumenten. Die stellen vast wat deelnemers vinden van de aangeboden pre-
ventieve aanpak, en ook hoe zij afwegingen maken in situaties van ongelijksoortige
voor- en nadelen. Die informatie is onmisbaar voor beleid, vooral op het terrein van
screening.

Goede methoden zijn (juist) geen garantie voor gewenste resultaten, maar he-
laas ook niet voor een snelle invoering van een gebleken beste preventieve aanpak.
Er is vaak zogeheten schottenproblematiek wat betreft financiering, regelgeving en
professionele competenties. Als door geld in sector A te steken grote besparingen
in sector B gemaakt kunnen worden, wil dat toch niet vaak van de grond komen. Als
u bij schotten-problematiek aan zuinigheid en eilanddenken denkt, dan klopt dat.

Misschien dat een deel van de aarzeling bij preventie en preventieonderzoek
voortkomt uit het feit dat collectieve preventie, anders dan curatieve zorg, geen
aanwijsbare winnaars heeft en in het geval van GVO sowieso maar weinig winnaars
lijkt te hebben. De aarzeling is groot, maar niet verbazend: vijftien jaar geleden
hield van der Maas zijn gehoor al voor dat het aanbevelenswaardig was om matig en
braaf te leven maar dat de beloning een verrassing zou zijn.24

Perspectief

Nieuwe opties voor preventie en daarmee voor preventie-onderzoek dienen zich
aan in een tempo dat door de public health sector en door de beleids- en verzeke-
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ringssector nauwelijks blijkt te kunnen worden gevolgd. Er rust hier een academi-
sche overbruggingstaak van formaat, waarvan ik de contouren hierna probeer te
schetsen.

De medische revolutie en public health

U en ik zijn nu deelnemers aan het derde bedrijf van de medische revolutie. Eerder
beschreef ik het eerste bedrijf dat startte in 1850; de huidige minister van VWS be-
schreef in 1994 vanaf deze kansel het tweede bedrijf.

Virchow, wereldhervormer en theoretisch patholoog uit de 19e eeuw en hoofd-
rolspeler van het eerste bedrijf, heeft nu definitief gelijk gekregen: omnis cellula e cel-
lula. De cel is pars pro toto en ons genetisch materiaal voert regie over ons biologi-
sche leven in het theater van Darwin. Reeds bij de opheldering van de structuur van
het DNA in 1964 was dit duidelijk, maar het heeft tot kort geleden geduurd voor dit
besef meer algemeen werd. Het tweede bedrijf heeft bovendien geresulteerd in het
primaat van patiënt en wetenschap boven proefkonijn en geloof.

Samengesteld volksgezondheidsonderzoek: familie-screening van FH-patiënten

Het perspectief van volksgezondheidsonderzoek in het derde bedrijf meen ik te
ontwaren in ons onderzoek naar familiaire hypercholesterolemie, afgekort FH.
Toen ik afstudeerde betekende FH zoiets als te veel cholesterol in je bloed, met als
gevolg hart- en vaatziekten, soms al op jonge leeftijd. Had je de ziekte, dan wachtte
je een rigoreus dieet en weinig effectieve, belastende medicatie. Het familiaire ka-
rakter was geen pretje. Anno 2001 is deze genetische ziekte min of meer opgehel-
derd, en bestaat de gelegenheid via een simpel bloedtestje – zo lijkt het – vast te
stellen of men drager van het genetisch defect bent of niet. Zo ja, dan zijn er welis-
waar dure, maar effectieve, weinig belastende geneesmiddelen, de zogeheten stati-
nes. In deze situatie wordt screening van familieleden van een ontdekte patiënt een
logische optie, waarvan in Nederland tijdens een proefstudie de praktijk is vastge-
steld. Onze afdeling was daarbij betrokken.25

Het beschrijven van de gescreende populatie leverde op dat 30% van hen FH-
positief is, maar ook dat van deze positieven meer dan 10% geen, of nog geen, ver-
hoogd cholesterol heeft. Dat roept meteen vervolgvragen op van fundamentele en
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van toegepaste aard. Hoe is hier de weg van genotype naar fenotype? Heeft behan-
deling met statines wel zin, en zo niet, wat wordt onder deze opgespoorden te-
weeggebracht?

Ons richtend op het screeningsproces, gingen we risicobesef na, en opvattingen
over het ongevraagd benaderd worden. Gescreenden bleken beter in woorden dan
getallen hun risicobesef te kunnen weergeven, getallen bleven niet hangen. Men
was zeer te spreken over de benadering, al voelde men soms wel wat sociale druk –
maar is dat zo gek en ongewenst als je bijvoorbeeld kinderen hebt of zou willen krij-
gen?

Een derde bevinding was dat 80% van de opgespoorden reeds bekend was met
verhoogd cholesterol, en 60% al pillen slikte. We keken ook naar opgespoorde FH-
patiënten 1½ jaar verder. De follow-up was ontnuchterend. Bij 50% van de nieuwe
gevallen was de cholesterol-behandeling nog niet conform de richtlijnen, maar ook,
een kwart van de patiënten rookte, niet noemenswaardig minder dan tijdens de
screening. Dat decimeert de gezondheidswinst en de rationale van de dure behande-
ling. Zonder van de spreekkamer een preekkamer te maken wacht velen hier een
taak.

Voor de groep als geheel zijn gezondheidswinst en kosten geschat, niet via expe-
rimenteel vergelijkend onderzoek – dat was niet te verantwoorden – maar via ge-
avanceerde computermodellen van het type dat we eerder bespraken. FH-familie
screening leverde, bij een gemiddeld niveau van overige risicofactoren en 100% le-
venslange behandeling, ongeveer 15 extra levensmaanden per behandelde persoon
op. De kosten per gewonnen levenstijd – vrijwel uitsluitend statinekosten – zijn zo
op de grens van wat maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht. Weliswaar zijn
deze resultaten afhankelijk van de leeftijd, maar je kunt stellen dat per saldo veel ge-
wonnen wordt, tegen veel geld. Sinterklaas en Zwarte Piet gaan hier samen.

Ten slotte onderzochten we de maatschappelijke gevolgen. Levensverzekeraars
bleken grote, niet medisch te motiveren, belemmeringen op te werpen voor ade-
quaat behandelde FH-patiënten. Persoonlijk twijfel ik sterk aan de werkelijkheids-
waarde van hun risicoschattingen en daarop gebaseerd acceptatie- en premiebeleid;
die moeten immers op dezelfde cijfers gebaseerd zijn als die wij gebruikten om de
winst door screening vast te stellen. Sowieso wordt op aanvechtbare wijze medi-
sche risico-informatie verzameld via dubbelzinnige aanvraagformulieren.

Deze studie, met besluitvorming, is nog maar een eenvoudig model voor wat
ons te doen staat bij toekomstige screening onder andere genetische risicodragers.

24

GOUKE BONSEL



Wat willen we weten, wat kunnen we meten, wat heet beter? Veel van de separaat
genoemde ontwikkelingen komen hier bijeen want public health onderzoek incor-
poreert toenemend ook klinisch-epidemiologische en psychologische methoden,
samengesmeed in één taal. Het perspectief is beurtelings de patiënt en de bevol-
king, het spel gaat om kansen en gewichten. Mijn taak is het prepareren van één ge-
reedschapskist met twee doelen: meer inzicht en beter beslissen, in de spreekkamer
en achter het volksgezondheidsbureau.

Epiloog

Geachte toehoorders, drie kwartier is weinig tijd om de aardigheid uit te leggen van
het vinden van wegen naar waarheid rond volksgezondheid. Vaak zijn er meerdere
waarheden, meestal echter maar één beste weg. Bij public health-onderzoek fasci-
neert het contrast van groot en klein, van populatie en patiënt of persoon, van het
algemene en het specifieke, het contrast van inspanningen nu voor ver in de toe-
komst gelegen doelen, en de weerbarstigheid van een eenduidige definitie van ‘be-
ter’ voor de volksgezondheid. De genetische revolutie maakt dia-gnostiek tot dna-
gnostiek, brengt zo de kliniek op straat. Niet public health maar public medicine
komt eraan. De volksgezondheidswetenschap heeft daarbij niet het eerste woord,
maar af en toe het laatste woord heeft zo zijn charme.

Dankwoord

Aan het einde gekomen van mijn rede past een dankwoord.
Leden van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, leden

van het AMC-bestuur, in het bijzonder de voormalig voorzitter. Ik dank u voor het
gestelde vertrouwen in een medisch onderzoeker op het terrein van volksgezond-
heidsmethoden, zonder vaste wetenschappelijke woon- en verblijfplaats.

Collega-dokters in het AMC en daarbuiten, onderzoekers en alle andere colle-
gae met wie ik steeds mocht werken aan onderzoek met in de eerste plaats een
praktische impactfactor. Het was een voorrecht; meer dan ik ooit kon vermoeden,
voelde ik me hier dokter. Hopelijk accepteert u mijn twee levens als epidemioloog
in de spreekkamer en als rekenaar achter het volksgezondheidsbureau. Een bijzon-
der woord hierbij voor Otto Bleker. Niet alleen heb je een groot hart, scherpe geest
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en vaardige tong, je was ook een onmisbare mentor en betrouwbare gids in voor- en
tegenspoed.

Mijn nieuwe collegae van de afdeling Sociale Geneeskunde dank ik voor de ver-
kregen ruimte, om gestalte te geven aan eerdergenoemde idealen. Als u mij te me-
disch vindt, en uw collegae in het ziekenhuis mij te sociaal-wetenschappelijk, dan
zijn we op de goede weg. Die ruimte creëerde ook de huidige voorzitter van de
Raad van Bestuur.

Oud-collegae van de afdeling Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, voor
AMC-ers de KEB. Een officieel afscheid is er niet van gekomen. De KEB betekende
veel voor mij als epidemiologische herintreder. Jan Tijssen, Patrick Bossuyt en Rob
de Haan creëerden een sfeervolle academische vrijplaats, waar elke onderzoeks-
vraag verandert in een kennis- en praktijkvraag. Steeds bofte ik met mijn secretares-
ses, eerst Gré, nu Madelon.

Dank gaat ook uit naar de bakermat van een generatie Nederlandse public health
onderzoekers, de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van de EUR onder
leiding van Paul van der Maas. Jong geleerd, oud geleerd. Frans Rutten en mijn col-
lega’s van weleer dank ik voor enkele meer dan doelmatige jaren bij de start van het
iMTA.

Ik denk met genoegen terug aan mijn eerste baas, Cees van den Dool, voormalig
hoofd van het Medisch Advies College van de Ziekenfondsraad, die mij opnam in
zijn team. Zijn academische en zorgzame geest in een bureaucratische organisatie
was mijn geluk. Mijn aandachtsgebieden anno 2001 blijken tot in detail dezelfde als
de portefeuille die je me toedacht in 1983. Je was een visionair in veel opzichten.

Ten slotte een speciaal woord voor enkele onderzoekscollegae. Marie-Louise
Essink-Bot was tien jaar lang mijn kamergenoot, steun en toeverlaat; ik prijs me ge-
lukkig met die enerverende jaren waarin we gezondheidsmeting op de kaart hebben
gezet. Reinoud Gemke, vriend en collega; je betrouwbaarheid en integriteit zijn
een stille steun. Promovendi en gepromoveerden, met u heb ik het tot nu toe bui-
tengewoon getroffen. Erwin Birnie, je weet hoezeer ik je komst naar mijn afdeling
waardeer.

Mijn ouders en mijn gezin dank ik ten slotte voor een stimulerende opvoeding.
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.

Ik heb gezegd.
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