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Kansen en keuzen

Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar Verloskunde,

vanwege de Stichting Teaching Hospital AMC-OLVG
aan de Universiteit van Amsterdam

op donderdag 8 maart 2007

door

Jan van Lith





Mijnheer de Rector Magnificus, mevrouw de Decaan,
Leden van het Curatorium,
Leden van het bestuur van de Stichting Teaching Hospital AMC-OLVG,
Leden van de Raad van Bestuur van het OLVG en het AMC,
Hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en van zusterfaculteiten,
Collega’s en medewerkers van het OLVG en AMC,
Assistenten en studenten,
Beste vrienden,

‘De werkelijke regisseur van ons leven is het toeval – een regisseur vol wreedheid,
barmhartigheid en verwarrende charme.’ Dit is een uitspraak van de Portugese
arts Amadeu de Prado in het boek Nachttrein naar Lissabon,1 een prachtige roman
waarin een leraar middenin een les het klaslokaal verlaat en met de trein vertrekt.
Hij verlaat zijn geordende leven, zich er plotseling van bewust dat de tijd door zijn
vingers glipt. De leraar leidt ons langs fundamentele vragen van ons bestaan. Kun-
nen we zelf de loop van ons leven bepalen? Wat zou er gebeuren als we het zouden
mogen overdoen? Is het wel mogelijk onszelf te kennen?
Deze roman zet aan tot reflectie, reflectie over thuis, over het werk, over wat

ik eigenlijk wil. Plots herken ik de ‘reflectiedobber’ besproken door Maas Jan
Heineman in zijn oratie De verlostas van mijn grootvader.2 Te veel reflectie is niet
goed. In een maalstroom van bespiegelingen verdwijnt de dobber onder water.
Plots ook herken ik de impuls van de leraar; loop weg, denk na, doe het over.
Melancholiek dommel ik dan weg in de luie stoel waarin ik zat. Heb ik de loop
van mijn leven wel bepaald? Wat zou ik anders willen doen? Ken ik mezelf wel? Al
in 1902 gaf Henri Poincaré in Wetenschap en Hypothese een antwoord in lijn met de
reflectiedobber: ‘Aan alles twijfelen of alles geloven zijn twee even eenvoudige
oplossingen om nadenken overbodig te maken.’3

Wij allen worden geconfronteerd met onzekerheden, voortkomend uit onze
drang om de loop van het leven te willen bepalen. Wij willen toeval zoveel moge-
lijk uitsluiten en in het leven alles zelf regisseren. Bonsel gaat in zijn oratie Wat heet
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beter uitgebreid in op het vinden van wegen naar waarheid rond volksgezondheid.4

Hij kondigt uiteindelijk ‘public medicine’ aan, het derde bedrijf van de medische
revolutie. Kansen en keuzen sluit daar goed bij aan.
Ik raakte al vroeg betrokken bij prenatale screening en prenatale diagnostiek en

de vele gerelateerde ontwikkelingen op het gebied van de genetica. Door mijn
werk in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) heb ik ervaringen opgedaan,
die hebben geleid tot opvattingen over verloskunde of beter, prenatale genees-
kunde. De specifieke organisatieontwikkeling binnen het OLVG, vormgegeven
vanuit de Medische Staf en de Raad van Bestuur onder leiding van Lohman en
Hemrika, heeft geleid tot levendige discussies over organisatievormen en ontwik-
kelingen van en in de gezondheidszorg. Altijd heb ik een bijzondere band ervaren
met het onderwijs. Zeker als opleider blijf ik ontzettend veel leren van assistenten,
en naar ik hoop leren zij ook van mij.

Het toeval regisseert. Is het toeval enigszins te sturen? Ik wil met u mijn gedachten
delen over een aantal aspecten van de prenatale geneeskunde en de opleiding tot
medisch specialist. Allereerst spreek ik over de prenatale diagnostiek. Vervolgens
neem ik u mee naar de prenatale zorg. Ten slotte kijk ik naar de opleiding. Ik
bespreek dit in de structuur gisteren-vandaag-morgen en eindig met een paar
kernpunten.

Prenatale geneeskunde: de Prenatale Diagnostiek

Gisteren

Het menselijk lichaam bestaat uit cellen waarin zich het erfelijk materiaal, de
chromosomen, bevindt. Ongeveer 0,8% van de pasgeborenen heeft een afwijking
in het aantal of de vorm van de chromosomen, zoals bijvoorbeeld baby’s met het
Downsyndroom. Tijdens de zwangerschap kan dit onderzocht worden door een
vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Dit wordt ‘invasieve prenatale diagnos-
tiek’ genoemd. De uitslag hiervan geeft zekerheid. Het risico van dit onderzoek is
het krijgen van een miskraam. De kans daarop is rond 0,5%. Wordt een afwijkend
chromosomenpatroon gevonden, dan kan de zwangere de zwangerschap afbreken.

J an van L i th
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Met het toenemen van de leeftijd neemt de kans op een kind met Downsyn-
droom of een andere chromosomale afwijking toe. Een zwangere van 36 jaar of
ouder kan invasieve prenatale diagnostiek laten verrichten.
Het afgelopen decennium is prenatale screening op Downsyndroom geïntrodu-

ceerd. Dit soort onderzoek geeft geen zekerheid, maar genereert een kans. Het
principe is eenvoudig. Via de moeder wordt een meting bij de foetus verricht. De
uitslag van de meting geeft aan hoeveel keer kleiner, of hoeveel keer groter de
kans voor déze foetus op Downsyndroom is. Vermenigvuldig deze uitslag met de
bekende leeftijdsgerelateerde kans van de moeder, en de actuele kans is bekend.
De testuitslag geeft bijvoorbeeld aan dat de kans op Downsyndroom vijf keer klei-
ner is. Dit betekent voor een 30-jarige zwangere dat de leeftijdskans van 1 op 900
daalt naar 1 op 4500.
Zou de testuitslag vijf keer groter zijn, dan stijgt de leeftijdskans naar 1 op 180.

Indien de kans groter dan 1 op 200 is, wordt invasieve prenatale diagnostiek aan-
geboden om zekerheid te verkrijgen. Door prenatale screening, kansbepaling, kan
de zwangere een betere afweging maken of zij al dan niet voor de zekerheid inva-
sieve prenatale diagnostiek wil laten verrichten.

Vandaag

De Gezondheidsraad heeft twee adviezen uitgebracht over prenatale screening op
Downsyndroom, neuralebuisdefecten en echoscopisch onderzoek.5,6 In deze ad-
viezen is behalve aan medische, veel aandacht gegeven aan ethische, psychologi-
sche en juridische aspecten. Het kabinetsstandpunt hierop is dat elke zwangere
geïnformeerd dient te worden over prenatale screening op Downsyndroom. De
leeftijdsgrens van 36 jaar bleef helaas gehandhaafd. Deze leeftijdsgrens geldt niet
voor de informatieplicht, maar voor de financiële vergoeding.
Op initiatief van de beroepsgroepen, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en

Patiëntenorganisaties, het Erfocentrum en Zorgverzekeraars Nederland, werd een
plan voor het organiseren van prenatale screening ontwikkeld. De minister besloot
daarop de uitvoering van prenatale screening onder te brengen bij het Centrum
voor Bevolkingsonderzoek en gaf een voorlopige vergunning Wet Bevolkings On-
derzoek af.
Naast de prenatale screening op Downsyndroom is tevens het Structureel Echo-

scopisch Onderzoek, de SEO, geïntroduceerd. Alle zwangeren krijgen het aanbod

Kans en en keuz en
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een SEO te laten verrichten bij 20 weken zwangerschap. In het modelprotocol
SEO van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de NVOG,
zijn de kwaliteiseisen vastgelegd.7 Bij dit echoscopisch onderzoek kunnen foetale
afwijkingen, bijvoorbeeld aan het hart, worden gedetecteerd. Na weloverwogen
besluitvorming kan het obstetrisch beleid worden aangepast, wat kan leiden tot
verbetering van de prognose óf, in het geval van ernstige foetale afwijkingen, af-
breking van de zwangerschap.
De genetica ontwikkelde zich in de jaren tachtig door de introductie van nieuwe

technologieën, die zijn voortgekomen uit de moleculaire biologie. Door toepas-
sing van bijvoorbeeld Fluorescent In Situ Hybridisatie (FISH) en Polymeraseket-
tingreaktie (PCR) werd de genetica een vakgebied met spectaculaire ontwikkelin-
gen, die voor een gynaecoloog soms onnavolgbaar zijn. Er werd en wordt veel van
deze ontwikkelingen verwacht; denk bijvoorbeeld aan het Human Genome Project
en gentherapie.
Van vele ziekten is inmiddels de genetische achtergrond bekend. Dat betekent

dat ook prenataal onderzoek naar een aangedane foetus steeds beter mogelijk is
geworden. Bekende voorbeelden van aandoeningen die al in een vroeg stadium
getraceerd kunnen worden, zijn cystische fibrose en Duchenne-spierdystrofie. De
jaarverslagen van de Werkgroep Prenatale Diagnostiek en Foetale Therapie geven
daar inzicht in.8

Morgen

In de bloedsomloop van de moeder bevinden zich cellen van de foetus. De pogin-
gen die zijn ondernomen om deze foetale cellen te isoleren en toegankelijk te
maken voor prenatale diagnostiek zijn weinig succesvol gebleken.9 Inmiddels is
wel succes geboekt met onderzoek naar vrij circulerend foetaal genetisch materi-
aal. Christiaens heeft dit bijvoorbeeld beschreven voor achondroplasie, veroor-
zaakt door een mutatie in het FGFR3 gen.10 Recente publicaties van Dhallan en
Lo hebben opnieuw de verwachtingen gevoed dat ook voor numerieke chromo-
soomafwijkingen, zoals Downsyndroom, onderzoek van de foetus via het bloed
van de moeder mogelijk zal worden.11,12 Ik verwacht zeker een rol voor niet-
invasieve prenatale diagnostiek in de routinezorg tijdens het komende decennium.
Met de toegenomen technologische mogelijkheden is de uitbreiding van het

pakket van prenatale screening en diagnostiek te verwachten. Inmiddels staat ook
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de preconceptionele screening op genetische afwijkingen in de belangstelling. Van
recenter datum is de discussie over prenatale diagnostiek van late-onset diseases of
afwijkingen met onduidelijke expressie. Dát prenatale en preconceptionele scree-
ning niet op zichzelf staan, werd duidelijk na de publicatie van het Gezondheids-
raadrapport Neonatale Screening.13 Recentelijk pleitte Breuning om de hielprik
ook toe te passen naar onbehandelbare aandoeningen, en daarin werd hij gesteund
door patiëntenorganisaties.14

Meer mogelijk, minder duidelijk

Ik heb geschetst dat de technische mogelijkheden enorm zijn verbeterd. Tijdens,
maar ook voorafgaand aan de zwangerschap kunnen tal van foetale afwijkingen en/
of risico’s op foetale afwijkingen worden vastgesteld. Ik stel dat we daarmee mo-
menteel meer mogelijkheden dan vroeger hebben, maar dat dat tevens heeft geleid
tot minder duidelijkheid. Al in 1986 schreef Katz Rothman ‘what exactly is the
problem for which prenatal diagnosis and selective abortion is the solution?’15

Vorig jaar stelde Van Zwieten in haar proefschrift eveneens vast dat het doel van
prenatale diagnostiek niet duidelijk is, dan wel onduidelijker is geworden.16 Ik
onderschrijf dat.
In het rapport Genetische Screening van de Gezondheidsraad uit 1994 werd uit-

gegaan van het creëren van individuele handelingsopties.17 Nu, 13 jaar later, wordt
dat nog steeds beschouwd als politiek correct. De vraag is of de toegenomen
mogelijkheden van voorspellende geneeskunde en maatschappelijke ontwikkelin-
gen in lijn zijn met deze stelling. De Beer en Emmer pleiten voor introductie van
het profijtbeginsel in de gezondheidszorg.18 Dit houdt in dat wie profijt trekt van
een publieke voorziening er ook voor moet betalen. In het artikel ‘De dienende
dokter’, dat geschreven is ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Neder-
lands Tijdschrift voor Geneeskunde, stelt de historicus Kennedy dat de dokter zijn
maatschappelijke rol niet opneemt, terwijl dat wel wenselijk zou zijn.19

Ik ben voornemens de discussie en standpuntbepaling over het doel van prena-
tale genetische screening actief vorm te gaan geven.

Kans en en keuz en
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Landelijke projecten

December jongstleden is het door ZonMW gehonoreerde project ‘Prenatale Diag-
nostiek: Karyotypering en/of MLPA’ gestart. Alle centra voor Prenatale Diagnos-
tiek en Klinische Genetica participeren in dit project. Boormans is als onderzoek-
ster enthousiast aan de slag gegaan. De te verwachten uitkomst van het onderzoek
markeert een overgang van traditionele chromosoomanalyse naar targeted testing
door gebruik te maken van moleculair genetische technieken.
De onderzoeksgroep ontwikkelde zich tot een projectgroep waarin gediscussi-

eerd wordt over toekomstig onderzoek. Ik zie er erg naar uit hieraan verdere
invulling te geven.
Samen met De Wert en Dondorp werkt de projectgroep aan de vraagstelling of

prenatale genetische screening gezien moet worden in het kader van reproductive
choice dan wel in dat van public health.
De afgelopen decennia is veel kennis opgedaan over de attitude van zwangeren

betreffende prenatale diagnostiek en screening. Nu het eindpunt, het karyogram,
mogelijk gaat veranderen, is aanvullende kennis nodig. De projectgroep werkt aan
de vraagstelling: ‘Welke vormen van screening en diagnostiek wil de zwangere
eigenlijk?’
Een volgende vraag betreft de implementatie van array-technologie bij vastge-

stelde echoscopische afwijkingen.
In Nederland bestaat weinig expertise op het gebied van de niet-invasieve pre-

natale diagnostiek. De projectgroep heeft zich tot doel gesteld deze expertise te
ontwikkelen.
Tot slot wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een onderzoekslijn

naar de betekenis van foetaal genetisch materiaal in de moederlijke circulatie voor
de zich ontwikkelende zwangerschap.

Prenatale Geneeskunde: de prenatale zorg

In dit gedeelte wil ik met u spreken over de begeleiding van de zwangere en over
de opvang van spoedeisende prenatale geneeskunde.

J an van L i th
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Gisteren

Een eeuw geleden werd vooral aandacht gegeven aan de baring. In de tweede helft
van de vorige eeuw verplaatste deze aandacht zich deels naar de zwangerschap, en
dan vooral de laatste weken daarvan. Dat de mogelijkheden in die periode beperkt
waren gaf Nijhuis aan met de term ‘magische polstellerij’.20 De studies die plaats-
vonden waren over het algemeen observationeel van aard. Uitkomsten werden
met grote stelligheid gebracht en geloof in eigen kunnen speelde een grote rol.
De introductie van het cardiotocogram, de ‘magische polstellerij’, leidde vooral
tot een toename van interventies, zoals keizersneden, terwijl de uitkomst van de
zwangerschap in termen van perinatale sterfte en spasticiteit niet wezenlijk verbe-
terde. Kortom, de prenatale zorg was gebaseerd op geloof. De verloskundig zorg-
verlener stond dicht bij de zwangere en was er vooral als steun en toeverlaat.

Vandaag

De evidence-based medicine heeft zich het afgelopen decennium mogen verheugen in
toenemende aandacht. Lotgering uitte hierover zijn bedenkingen met de term
‘evidence-biased’.21 Deels kan ik hem in zijn interpretatie steunen. Ik zie het even-
wel veel rooskleuriger in; er liggen vele kansen voor het oprapen. Ik vind bijvoor-
beeld dat onderzoek naar en discussies over interventies in de prenatale genees-
kunde inzicht geven in het handelen van de zorgverleners en dat dit leidt tot
dynamiek en reflectie. Bij de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van de
huisartsen, de verloskundigen en de gynaecologen wordt levendig gediscussieerd
over de uitkomsten van onderzoeken en de betekenis daarvan voor de prenatale
geneeskunde. Het Richtlijnenbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie
en Gynaecologie is hiervan een voorbeeld.22 Kortom, de prenatale zorg is steeds
meer gebaseerd op bewijzen, hoewel deze nog beperkt voorhanden zijn. De ver-
loskundig zorgverlener benadert de zwangere rationeel. De verloskundig zorgver-
lener blijft zelf in the lead van het proces van prenatale zorg.

Morgen

Een paar dat een kind wil krijgen of waarvan de vrouw al zwanger is, komt in een
nieuwe levensfase terecht. Hoe gepland de zwangerschap ook is, de regisseur van

Kans en en keuz en

11



het leven, het toeval, zal toeslaan. Al in 1994 zei Bleker dat ‘de zwangere alleen
maar tijd en gelegenheid heeft voor een zwangerschap die eindigt in een gezond en
normaal kind’.23 De uitkomst van de zwangerschap is bijna altijd goed, de regis-
seur laat meestal zijn barmhartige en charmante gezicht zien. De zwangere wil dat
ook vooral horen en daarin gesteund worden. Dit is een belangrijke rol voor de
zorgverlener in de prenatale zorg en dat zal ook zo blijven.
De andere rol heeft betrekking op het bepalen van het risicoprofiel. Ga op zoek

naar de wreedheid van de regisseur. Voorspellende geneeskunde doet meer en
meer zijn intrede. De verwachting is dat er steeds betere en preciezere risicopro-
fielen van zwangeren kunnen worden opgesteld. De aandacht voor en mogelijk-
heden van preventieve interventies nemen toe. Voorbeelden hiervan zijn het pre-
conceptionele gebruik van foliumzuur om de kans op neuralebuisdefecten te
verkleinen of het toedienen van proluton om het risico op een vroeggeboorte te
doen afnemen. De aandacht vanuit de prenatale geneeskunde breidt zich uit naar
preconceptionele zorg, maar ook naar de gevolgen van het intra-uteriene milieu
voor de rest van het leven en uiteindelijk ook voor het nageslacht.24 Van der Post
is daar zojuist uitgebreid op ingegaan. Kortom, de prenatale zorg ontwikkelt zich
verder op het gebied van de voorspellende en preventieve geneeskunde en zal
daarin zelfs een centrale positie gaan innemen. De zorgverlener in de prenatale
geneeskunde zal zich gaan ontwikkelen als coach en zal de zwangere zelf in the
lead van haar zwangerschap, van haar verdere leven én dat van haar kind plaatsen.

Lerende organisatie

In 2001 beschreef ik dat prenatale screening een doorbraak zou kunnen betekenen
in het weinig bewegende veld van prenatale zorg.25 Door de zwangere een centra-
lere rol te geven, wordt de zorgverlener gedwongen gestructureerde informatie te
verschaffen, ontdaan van eigen opvattingen. Dit zou een eerste stap kunnen zijn op
weg naar innovatie van de prenatale zorg, georganiseerd vanuit de zorgverlener,
naar een dynamisch systeem waarin de zwangere centraal staat.
Swieringa beschrijft twee organisatievormen, die vertaald kunnen worden naar

de gezondheidszorg.26,27 Het eerste model is belerend; het heeft een hiërarchische
structuur. Daarbij staat het ontwikkelen van productielijnen voorop. Volgens dit
model worden beslissingen genomen op het hoogste niveau en de uitvoering ervan
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geregeld tot in de kleinste details. Men wordt beloond voor wat men niet fout
doet. Belangrijk kenmerk van het belerende systeem is probleembeheersing, het-
geen tot uiting komt door productiemedewerkers te laten ‘doen’ en vooral niet te
laten denken.
Het andere model is de lerende organisatie. Hierin bestaat de organisatie uit

vele kleine eenheden, die in principe zelfsturend zijn. Hier moet juist op het uit-
voerende niveau meegedacht worden, dit alles wel binnen de grenzen en kaders
die van bovenaf gesteld zijn. Op het grensvlak van de eenheden ontstaat altijd ‘ge-
doe’. Gedoe wordt positief benaderd, komt op tafel en wordt besproken. Het
kenmerk van dit systeem is regelmatige reflectie op het collectief functioneren,
waardoor de organisatie zich blijft ontwikkelen. De leden van de lerende organisa-
tie durven en willen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen functioneren,
hun functioneren in relatie tot de ander, en verwachten van de ander hetzelfde.
Nu prenatale screening geïntroduceerd is, zien we dat zorgverleners in de pre-

natale geneeskunde zich daar met al hun ziel en zaligheid op werpen. De organisa-
tie van prenatale screening kenmerkt zich door een topdown-benadering. De zorg-
verleners omarmen hier het model van de belerende organisatie en worden
productiemedewerkers. Hierdoor zal de zo gewenste centrale positie van de zwan-
gere nog minder tot uiting komen. De zorgverlener in de prenatale geneeskunde
wordt uitvoerder en denkt niet meer mee! De prenatale geneeskunde heeft vele
kenmerken die passen bij een lerende organisatie, en díe moeten we juist uitbou-
wen.

Geef de zwangere haar zwangerschap terug

Dit gezegd hebbend, kom ik terug bij de vraag waar het nu naartoe moet met de
organisatie van prenatale geneeskunde. Het wordt hoog tijd dat het perspectief van
de zwangere daadwerkelijk leidend wordt. Geef de zwangere haar zwangerschap
terug. Ik pleit voor een dossier in beheer van de zwangere zelf, waardoor zij
daadwerkelijk centraal gepositioneerd wordt. ICT-ontwikkelingen maken dit in-
middels goed mogelijk. Vaak wordt gesteld dat de zwangere daartoe niet in staat
is. Hier wordt een belangrijke denkfout gemaakt. De opgroeiende jeugd voelt zich
op een computer als een vis in het water. We dienen ons te realiseren dat zij de
zwangeren van de toekomst zijn! Dat het mogelijk is, bewijzen ontwikkelingen als
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de website www.zwangerwijzer.nl.28 Via deze website kan een preconceptioneel
risicoprofiel worden gegenereerd, aan de hand waarvan de vrouw actie kan onder-
nemen door zelf contact te zoeken met een zorgverlener.
Elke vrouw die zwanger wil worden of is, begint zelf met het opstellen van een

risicoprofiel. Zij bepaalt met welke zorgverlener zij contact legt. Samen met deze
zorgverlener stelt zij een individueel zorgschema op. De zwangere kan vanuit elke
willekeurige plaats haar dossier raadplegen en er overleg over plegen, wat via een
computer kan, maar ook via een mobieltje. In samenspraak met de zorgverlener
vindt aanvullend onderzoek plaats. Denk bijvoorbeeld aan een bloedafname ter
controle van bloedarmoede. De resultaten van dit onderzoek kan zij zélf in haar
elektronische dossier op een voor háár geschikt moment raadplegen. De interpre-
tatie van het resultaat wordt bijgeleverd. Zij heeft bijvoorbeeld bloedarmoede en
wordt geadviseerd ijzertabletten in te nemen. Door de zwangere haar zwanger-
schap terug te geven met het elektronische vehiculum kunnen de fysieke muren
van het ziekenhuis worden geslecht en ontstaat een moderne virtuele zorgorgani-
satie. De zorgverlener treedt de zwangere tegemoet op door háár gewenste mo-
menten en door háár bepaalde situaties.
Het elektronisch dossier is daarnaast uitstekend geschikt als voorlichtingsinstru-

ment. Via een forumfunctie is het vervolgens mogelijk om ervaringen uit te wis-
selen met en vragen te stellen aan ‘lotgenoten’, andere zwangeren, en elkaar te
wijzen op wat waar te halen is. Hiermee wordt de zwangere daadwerkelijk de spin
in haar eigen web. Zij wordt als regisseur minder afhankelijk van het toeval. Het
dwingt de organisatie van prenatale zorg tot dynamiek en aanpassing.

Opvang spoedeisende prenatale geneeskunde

De prenatale geneeskunde kent een zeer acuut karakter. Een zwangere kan onver-
hoeds door een snelle stijging van de bloeddruk in ernstige problemen komen.
Tijdens de bevalling kan het kind plotseling en onverwachts in een slechte conditie
geraken. Na de bevalling treden, vaak onvoorspelbaar, forse bloedingen op. De
Landelijke studie naar Etnische determinanten van Maternale Morbiditeit in Ne-
derland (LEMMoN) laat zien dat zeer ernstige problemen per ziekenhuis gemid-
deld twaalf keer per jaar voorkomen.29 Spoedeisende problemen in de prenatale
geneeskunde zijn dus relatief zeldzaam. Door het werktijdenbesluit en de relatief
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kleine omvang van de prenatale geneeskunde afdelingen in ziekenhuizen is de ex-
positie van professionals aan spoedeisende problemen laag.
De zorg rondom spoedeisende prenatale geneeskunde is soms ondoorzichtig.

Binnen de keten huisarts-verloskundige-gynaecoloog-kinderarts-anaesthesist zijn
meestal niet meer dan globale afspraken gemaakt. De spoedeisende opvang zal
vaak plaatsvinden door improvisatie. Ik ben van mening dat deze situatie niet lan-
ger kan blijven bestaan. De keten dient verregaande afspraken over de wijze van
communiceren en organiseren te maken. Dit moet ertoe leiden dat er 24 uur per
dag optimale deskundige opvang van spoedeisende prenatale geneeskunde beschik-
baar is.
Voor de ziekenhuizen betekent dit dat er 24 uur een gynaecoloog op de werk-

vloer aanwezig is, ondersteunt door een direct inzetbaar, adequaat getraind team,
inclusief kinderarts en anesthesist. Dit team dient gestructureerd met elkaar te
communiceren en met grote regelmaat als team de opvang van spoedeisende pre-
natale geneeskunde te trainen.
In de bestaande situatie, waarin in ongeveer honderd ziekenhuizen prenatale

geneeskunde wordt bedreven, kan dit onvoldoende vormgegeven worden.
Ziekenhuizen moeten streven naar afdelingen spoedeisende prenatale genees-

kunde met een groter volume. De grootte, uitgedrukt in aantal bevallingen, zal
moeten liggen rond de 5000 per jaar. In Nederland zijn dan dertig tot veertig
centra voldoende.
Ik kleed hiermee het bestaande systeem van prenatale geneeskunde niet uit.

Denkend vanuit de zwangere, die de zwangerschap, bevalling en kraambed in ei-
gen beheer heeft, centraliseer ik niet. Het geven van de informatie, de begeleiding
en het overleg kan allemaal op elke hoek van de straat plaatsvinden. Ook bij inten-
sieve prenatale zorg kan verdere uitwerking van systemen, als thuismonitoring, de
zorg tot op de deurmat brengen.

Projecten

In het OLVG werken we aan de filosofie ‘geef de zwangere haar zwangerschap
terug’. De eerste stap hierin is de ontwikkeling van een zwangerenportal en een
medisch dossier dat toegankelijk is voor de zwangere. Hieraan werken onder an-
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dere verloskundigen en huisartsen van Yburg en ICT-leveranciers (McKesson,
BMA en Orpheus) mee.
Ik zie een voortrekkersrol voor het OLVG en het AMC om nadere uitwerking

te geven aan het concept van veilige, optimale en deskundige opvang van spoedsei-
sende prenatale geneeskunde op élk moment van de dag.

Opleiding

Gisteren

‘De opleiding en het beroep van gisteren voldoen niet altijd meer aan de eisen van
vandaag en morgen.’ Met deze zin begint de brief van minister Hoogervorst van
eind 2003, waarin het kabinetsstandpunt op rapporten, zoals de Arts van Straks,
Taakherschikking in de Gezondheidszorg en Zorg voor morgen, wordt beschreven.30,31,32

Kern van de brief is dat binnen vijf jaar een samenhangend stelsel van beroepen en
opleiding in de zorg moet zijn ontwikkeld.
Gelijktijdig stelde het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) de mo-

derniseringsregels op voor de medisch specialistische opleidingen.33 De belang-
rijkste punten hieruit zijn dat opleidingen competentiegericht moeten zijn, dat er
gestructureerde feedback tussen AIOS en opleiders moet plaatsvinden en dat het
portfolio leidend wordt ter beoordeling van de voortgang van de opleiding.
De NVOG, altijd vooruitstrevend en vooroplopend bij innovaties, heeft begin

2004 de projectgroep Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie (HOOG)
geïnstalleerd.34 Dat de NVOG allang bezig was met modernisering van de oplei-
ding blijkt uit het feit dat in 2000 het Basispakket van de gynaecoloog werd geschre-
ven, in 2003 gevolgd door de Nota Eindtermen Verloskunde en Gynaecologie.35,36

Wat is HOOG? HOOG beschrijft het curriculum van de opleiding tot gynae-
coloog. Het is een dynamisch document en zal steeds aanpassing behoeven. Het
herziene curriculum is gebouwd rondom de eerder geformuleerde en verder uit-
gebreide eindtermen Verloskunde en Gynaecologie. De eindtermen zijn onderge-
bracht in thema’s. Elk thema bevat de zeven competenties: medisch handelen,
communicatie, kennis en wetenschap, samenwerking, organisatie, maatschappelijk
handelen en professionaliteit. Een belangrijk onderdeel is de professionalisering
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van docenten. De kwaliteit van de opleiding zal in grote mate daardoor bepaald
worden.

Vandaag

Door de grote inzet van velen, vooral ook van Schutte en Scheele, is het niet
gebleven bij het dynamische document HOOG. Zij hebben actief bijgedragen aan
de start van het project ‘Vaart in Innovatie Vervolg Opleidingen’ (In VIVO).37 Dit
project staat voor de implementatie van de opleidingsherziening bij de specialis-
men gynaecologie en kindergeneeskunde. In VIVO is een pilotproject en moet als
voorbeeld dienen voor de andere wetenschappelijke verenigingen om herzieningen
in de opleiding door te voeren in de praktijk.
Er is een viertal activiteiten ontwikkeld. Ten eerste het informeren van de

betrokkenen, de AIOS, de opleidingsteams en bestuurders. Ten tweede, het coa-
chen van de AIOS en de opleidingsteams bij de uitvoering van de nieuwe oplei-
dingsplannen. Het derde onderdeel zal gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld best
practice-uitwisseling. De vierde activiteit behelst het doen van onderzoek naar on-
derwijskundige aspecten, naar de doelmatigheid van de opleidingen en naar con-
sequenties voor de patiëntenzorg.

Morgen

In de gezondheidszorg is marktwerking geïntroduceerd. Dat de kosten die gepaard
gaan met het opleiden in de zorg, gefinancierd werden via premiemiddelen, werkt
marktverstorend. Daarnaast blijkt de markt voor zorgopleidingen te falen. Deze
vaststelling heeft geleid tot het instellen van het opleidingsfonds en tot een proce-
dure voor toewijzing van opleidingsplaatsen. Dit is per 1 januari 2007 geëffectu-
eerd.
In het rapport Naar een meer transparante opleidingsmarkt beschrijft het Erasmus

Competition and Regulation Institute (ECRi) de mogelijkheden om kwaliteits- en
doelmatigheidsprikkels in te voeren voor opleidingen.38 In dit rapport wordt ge-
signaleerd dat momenteel geen middelen voorhanden zijn om de kwaliteit van de
opleidingen te beoordelen. Hierdoor kan de toewijzing van opleidingsplaatsen niet
optimaal plaatsvinden en is toetreding tot de opleidingsmarkt niet transparant.
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Tevens wordt erin vastgesteld dat de reële kostprijzen van de opleidingen niet of
onvoldoende bekend zijn.
Hierop kondigde de minister in februari 2007 de volgende maatregelen aan.39

In augustus 2007 moet een set kwaliteitsindicatoren opleiden worden geleverd. Na
verder kostprijsonderzoek dient de toewijzing te gebeuren op basis van de verhou-
ding kwaliteit en kostprijs. Bovendien dient de opleidingsmarkt transparant te
worden gemaakt voor nieuwe toetreders. Dit alles zou moeten uitmonden in een
aanbesteding van de opleiding – échte marktwerking dus.

AIOS centraal

Dat de student centraal moet staan, komt in HOOG nadrukkelijk naar voren.
‘Competentiegericht opleiden gebeurt het beste door veel initiatief en verant-
woordelijkheid te leggen bij de AIOS zelf. De zelfsturing zal in nauw overleg met
de opleider plaatsvinden aan de hand van de documentatie in het portfolio. De
opleider krijgt hierbij meer de rol als coach.’
Ik zie veel voordelen in deze ontwikkelingen. Allereerst dient de student, in dit

geval de AIOS, zijn verantwoordelijkheid te krijgen, maar ook te nemen; er zijn
kansen volop. De AIOS kan kritisch gaan beoordelen waar welk onderdeel van de
opleiding goed, dan wel uitstekend verzorgd is. Dit zou betekenen dat men niet
meer jarenlang binnen één instituut een opleiding hoeft te volgen, maar juist dyna-
misch op zoek kan gaan naar de beste mogelijkheden. Het OLVG blinkt uit in
minimaal invasieve chirurgie en urogynaecologie. De AIOS zou dat onderdeel van
de opleiding in het OLVG kunnen halen. Het AMC blinkt uit in de gynaecologi-
sche oncologie; daar doet de AIOS de bijpassende competenties dan ook op. Deze
dynamiek dwingt opleidingsinstituten nadrukkelijk aandacht te geven aan oplei-
dingsaspecten die zijn afgestemd op hun patiënten-aanbod en -zorg.
Een ander belangrijk aspect van de opleidingsherziening is de variabele oplei-

dingsduur. Een ‘snelle’ AIOS komt eerder op de arbeidsmarkt of heeft meer kans
zich verder te differentiëren. Ik zie hier een belangrijke rol voor het OLVG en het
AMC weggelegd. Beide instituten profileren zich op opleidingsterrein en zijn inno-
verend. Gezamenlijk kunnen ze in kaart brengen welke onderdelen uit HOOG op
welke locatie goed verzorgd zijn en welke onderdelen nadere aandacht behoeven
en eventueel ingekocht of uitbesteed moeten worden. Door te gaan experimente-
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ren met een centrale rol van de AIOS in de keuze van een locatie voor specifieke
thema’s en in variabele opleidingsduur kan het curriculum verder ontwikkeld wor-
den.

Opleiding gelijkwaardig aan patiëntenzorg

Elke ziekenhuis en elke medisch specialist zou een bijdrage moeten leveren aan de
opleiding van de artsen van straks. De druk die in ziekenhuizen heerst op produc-
tie is dermate hoog opgevoerd, dat opleidingen daaronder zouden kunnen lijden.
Medisch specialisten zijn gebaat bij carrièreperspectieven. Door opleidingen een
structurele plaats te geven, worden nieuwe perspectieven gecreëerd. Dit komt
het welbevinden van de medisch specialisten vast ten goede en daarmee ongetwij-
feld ook de productie. Het opleidingsfonds creëert de mogelijkheden daartoe.
Formeel worden zo de kosten en inkomsten van patiëntenzorg en opleiding ont-
vlochten.
Professionalisering van docenten is een zeer belangrijk onderdeel van de herzie-

ning van de opleiding. Door een gelijke waarde toe te kennen aan opleiding en
patiëntenzorg worden specialisten in staat gesteld zich te professionaliseren als op-
leiders. Dit zal een enorme stimulans betekenen voor de kwaliteit van de oplei-
ding. Het OLVG en het AMC hebben hier al vorm aan gegeven door de opzet van
zogeheten ‘Teach-the Teacher-cursussen’.
Het lijkt voor de hand te liggen dat men kan stellen dat opleiding bijdraagt aan

de kwaliteit van de patiëntenzorg. Hoe hard is dat gegeven? Is het werkelijk zo dat
een patiënt beter af is in een ziekenhuis waar ook opleidingen worden gegeven? Dit
vraagt om nader onderzoek. Ik wil er actief aan bijdragen dat de toegenomen
vraag naar verantwoording over de kwaliteit van zorg én de toegenomen vraag
naar verantwoording over de kwaliteit van opleiding beter bij elkaar aansluiten.

Ik sluit af. ‘De werkelijke regisseur van ons leven is het toeval – een regisseur vol
wreedheid, barmhartigheid en verwarrende charme.’ Reflectie is cruciaal voor
ontwikkeling, maar mag er niet toe leiden dat de dobber ondergaat of het over-
bodig wordt om na te denken. Public medicine, voorspellende en preventieve ge-
neeskunde, doet zijn intrede, prenatale geneeskunde neemt een centrale positie in.
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Prenatale diagnostiek, prenatale zorg en de medische opleidingen veranderen.
Steeds zijn er weer nieuwe kansen die tot nieuwe keuzen leiden.
Kerndoelen daarin zijn:

– het doel van prenatale diagnostiek en screening opnieuw formuleren
– prenatale geneeskunde verder ontwikkelen als lerende organisatie
– de zwangere haar zwangerschap teruggeven
– de opvang van spoedeisende prenatale geneeskunde zodanig ontwikkelen dat

deze elk moment van de dag optimaal en deskundig is
– de AIOS de opleiding zelf laten sturen binnen de geformuleerde kaders
– opleiding en patiëntenzorg gelijkwaardig waarderen.

Dankwoord

Velen hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Toeval of niet, barmhartig, char-
mant of wreed, aan hen ben ik dank verschuldigd. Ik ben me terdege bewust dat
juist zij die terloops, gedurende de dag, op school, tijdens sport, in de kroeg, als
collega, medewerker, zwangere of patiënt, feedback hebben gegeven, het meest
hebben bijgedragen aan wie ik nu ben.

Het bestuur van de Stichting Teaching Hospital AMC-OLVG dank ik voor het in-
stellen van deze bijzondere leerstoel. Ik dank het College van Bestuur van de Uni-
versiteit van Amsterdam, alsmede de Raden van Bestuur van het AMC en het
OLVG, voor het in mij gestelde vertrouwen. Speciale dank gaat uit naar Otto
Bleker, Peter Karthaus, Maarten Schutte, George Van Andel, Douwe Hemrika en
Louise Gunning voor hun inspanningen bij het tot stand komen van deze leerstoel.

Er gaat niets boven Groningen. Heineman verwijst daar ook al naar! Joke Bouma,
Pax Willemse en Tjeerd Tijmstra: het begon bij jullie. Toeval, charmant dit keer,
bracht mij naar de afdeling Verloskunde van het AZG. Albert Mantingh introdu-
ceerde mij in de Prenatale Diagnostiek. Ik ben je veel dank verschuldigd! Tevens
dank ik Hans Beekhuis, Ben de Wolf en Ton Breed: wat een fantastische tijd heb-
ben we gehad. Helaas hebben we al afscheid moeten nemen van Ben, dé Neder-
landse prenatale-screeningpionier. Gerard Visser, je enthousiasme is genoegzaam
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bekend. Henk Huisjes, jij was een belangrijk rolmodel voor mij, wát een charis-
ma, wát een vooruitziende blik.

Verhuizen naar Amsterdam. Ik startte mijn opleiding in het OLVG en had daar een
supertijd in het Anna Paviljoen; met weemoed denk ik eraan terug. De sfeer, de
ambitie, de uitstraling van de vakgroep was geweldig. Het was toen al ‘HOOG’!
De jaren die volgden in het AMC onder leiding van Pieter Treffers, Frits Lammes
en later Otto Bleker waren bijzonder waardevol. Dank vooral voor de destijds al
ruim aanwezige aandacht voor competenties als samenwerking, communicatie en
maatschappelijk handelen.

Ik was bijzonder vereerd na mijn opleiding staflid te worden in het OLVG. Álle
collega’s van toen en nu: ‘We zijn een bijzonder stel en we hebben het goed met
elkaar.’ Wij vinden het als vakgroep van groot belang eenieder ruimte voor per-
soonlijke ontwikkeling te geven. Desondanks: Dick, Sjoerd, Annet, Harold, Erica,
Eugenie, Paul en Eline, ik vind jullie fantastisch en waardeer de ruimte enorm!
Speciaal sta ik stil bij Dick Bekedam en Maarten Schutte. Samen werkten we aan
kwaliteit en ontwikkeling van ‘onze prenatale geneeskunde’. Dick, jouw gevoel en
intuïtie, Maarten, jouw aandacht voor detail, hebben, samen met mijn gevoel voor
analyse en evidence, tot mooie resultaten geleid.
Door de leidinggevenden binnen de unit te noemen, dank ik álle medewerkers

voor hun inzet, kwaliteit en betrokkenheid. Anneke Buys, bedrijfsleider, Meindert
de Boer, Jacques Rennooij en Adri Leegwater, de hoofdverpleegkundigen, Anne-
mieke Klijn, polihoofd, Riet van Vlijmen, Billie van Gils en Tiba Spaapen, de
hoofd-verloskundigen. Last but not least alle AIOS, ANIOS, co-assistenten, ver-
loskundigen-in-opleiding, huisartsen-in-opleiding en studenten. Voor allemaal:
blijf kritisch, blijf anticiperen, dan doe ik het ook.

De samenwerking met de Vrouwenkliniek, nu geleid door Maas Jan Heineman, en
de Prenatale Geneeskunde, geleid door Joris van der Post, is uitstekend. De ko-
mende tijd zullen we deze verder ontwikkelen.
Al jaren is het warm binnenkomen bij de afdeling Prenatale Diagnostiek van het

AMC, geleid door Katia Bilardo. Katia, weet je nog die niet vorderende uitdrijving
in Groningen? Dat geeft ons een bijzondere band. Je expertise, je ambitie, je be-
trokkenheid en temperament maken je tot een bijzonder mens. Jolanda, Christina,
Saskia, Rita en Karin: elke donderdagochtend voelt als een vakantiedag!
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De afdeling Klinische Genetica, geleid door Nico Leschot, is een uitstekende
afdeling. Nico, we leerden elkaar kennen tijdens mijn promotieonderzoek. Je
grote kennis, je betrokkenheid en je maatschappelijk inzicht zijn mij tot voorbeeld.
Lia Knegt, je aanstekelijke enthousiasme is steeds een stimulans voor mij geweest.

Tijdens mijn rede heb ik nadrukkelijk de relatie OLVG-AMC in de schijnwerpers
geplaatst. Dit doet niets af aan de plezierige contacten die de vakgroep heeft met
het VUMC. Hans Brölmann, Herman van Geijn, John van Vugt, René Verheijen
en Peter Hompes: als representanten van de verschillende afdelingen; wij horen
met twee OOR-en. De clusterpartners Lucas-Andreas, Alkmaar, Haarlem,
Hoofddorp, Almere, Zaandam, maar ook Utrecht en Enschede: we hebben een
actieve regio, we doen het samen goed, het clusteronderwijs is ons boegbeeld.

De projectgroep prenatale diagnostiek heb ik hiervoor al genoemd. Door de deel-
nemers van het eerste uur te noemen, wil ik iedereen die daarin inmiddels actief is
ontzettend danken en tevens stimuleren. Arie Smits, Johan Creemers, Marriët
Hoffer, Dick Oepkes, RobertJan Galjaard, Hajo Wildschut, Heleen Schuring-
Blom, Carla van Oppen, Merryn Macville, Jan Nijhuis, Aggie Niewint, Attie Go,
Lia Knegt en Katia Bilardo: DANK!

Vrienden en dierbaren, dank voor jullie betrokkenheid, begrip, geduld en inte-
resse. Mam, fijn dat je er bent! Mijn vader, rustig, ruimte gevend, ik had je hier
graag gezien. Bij je overlijden hebben we gezegd: ‘Pap, je blijft altijd bij ons’, en
zo voelt het dan ook vandaag. Marius, Jorien, Bas en Ingrid: toeval regisseert, we
hebben het maar getroffen. Lieve Julie, al bijna 23 jaar geleden liepen we ’s nachts
verliefd te filosoferen over kansen en keuzen. We hebben ze gepakt, we hebben ze
gemaakt en dat blijven we doen! Lieve Floris, Pleuntje en Jochem – ‘Flop’, ‘Muk’
en ‘Boele’: jullie ondernemingslust en nieuwsgierigheid inspireren mij dagelijks.
Wat zijn jullie toch goed! Jullie zijn mijn helden!

Ik heb gezegd.
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