
Teloorgang medisch dossier 

Het medisch dossier, de vergaarbak van gege
vens over de patient, is nooit erg betrouwbaar 
geweest en dit probleem wordt aileen maar erger 
door de komst van de computer. Aldus de Ame
rikaanse arts Burnum in het gezaghebbende 
tijdschrift Annals of Internal Medicine (1989; 
110: 482-4). 

Het dossier was al niet betrouwbaar door fouten 
van artsen, laboratoria, verpleegkundigen en 
door foutieve informatie van de kant van de 
patient. 

Dat een arts kan falen, is vanzelfsprekend, en 
is bovendien een goed gedocumenteerd feit. De 
fouten die hij maakt bij lichamelijk onderzoek of 
bij het interpreteren van testuitslagen, mogen 
soms begrijpelijk zijn, ze blijven wei een eigen 
leven lei den in het dossier. Het dossier lijdt 
overigens niet aileen onder de fouten die er in 
staan, maar ook onder wat er niet in staat. Uit 
bestudering van dossiers bleek de belangrijkste 
klacht van de patient in 27 procent van de 
gevallen te ontbreken, en psychiatrische stoor
nissen bleven in 33 procent van de gevallen 
onvermeld. 

De patient kent vaak zijn medische voorge
schiedenis niet goed. De baarmoeder is verwij
derd, zegt de patiente, dus ziet de arts af van een 
uitstrijkje. Maar het was slechts een partiele 
verwijdering. Verblijf in een psychiatrische in
stelling wordt praktisch altijd verzwegen, en 
patienten willen zich maar niet herinneren ooit 
kanker te hebben gehad. Negen van de tien 
patienten die oprecht geloven allergisch voor 
penicilline te zijn, hebben het mis. Een op de drie 
patienten slikt in werkelijkheid niet de medicij
nen die hij in het dossier laat vermelden. Alcoho
lisme wordt in negen van de tien gevallen niet 
aan de arts gerapporteerd. 

Het dossier verliest nog meer aan betrouwbaar
heid door de komst van de computer. Dit appa
raat heeft de stoot gegeven tot gecentraliseerde 
gegevensbestanden, waaruit vel en - ondanks de 
roep om privacy - naar harte lust kunnen putten. 
Door ervaring wijs geworden, verzwijgen arts en 
patient informatie die de patient bij openbaar
making zou kunnen schaden. 

De nadruk op kostenbeheersing komt de 
waarde van het dossier ook niet ten goede. Het in 
de VS door de federale overheid gehanteerde 
DRG-systeem stelt patienten gelijk met ziekten 
en met groepen van medische handelingen, on
der voorbijgaan aan al hetgeen dat de patient tot 
een uniek persoon maakt. De dossiers weer
spiegelen deze trend. Daarnaast hebben verze
keraars de 'managed care' ingevoerd, hetgeen 
inhoudt dat de aan de patient bestede medische 
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zorg slechts wordt vergoed als de ernst van de 
ziekte in maat en getal is aangetoond. Om het 
verblijf van een patient in het ziekenhuis niet in 
gevaar te brengen, worden de aantekeningen 
van de arts in het dossier steeds somberder van 
toon en worden onnodige tests en ingrepen 
verricht om te kunnen bewijzen dat de patent 
voldoet aan de statistische norm van zijn verze
keraar. 

Burnum constateert dat men voor allerlei doel
einden steeds meer op het medisch dossier gaat 
vertrouwen. Hij roept op tot een tegenbeweging: 
'aile dossierinformatie moet als verdacht worden 
beschouwd; veel ervan is fictief'. 
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Thuistest 

De Presidiumcommissie van de Gezondheids
raad gaat in het J aaradvies Gezondheidszorg 
uitvoerig in op een nieuwe trend: de doe-het-zelf 
tests. Men verwacht dat in de negentiger jaren 
steeds meer van deze produkten op de markt 
zullen komen. 

De zwangerschapstest behoort uiteraard tot 
de me est gebruikte produkten. Sinds kort be
staat er een ovulatietest voor het vaststellen van 
de eisprong. Vrouwen die moeilijk zwanger ra
ken, gebruiken deze test om de bevruchting te 
plannen. Veel gebruikte kits zijn verder tests 
voor het bepalen van glucose in bloed of in urine. 
Daarnaast zijn er tests voor het vaststellen van 
een urineweginfectie, besmetting met het AIDS
virus, keelontsteking door streptokokken, en 
tests voor het aantonen van een spoortje bloed in 
de ontlasting. 

De verwachtingen voor de toekomst zijn in 
bepaalde kringen hoog gespannen. Men rekent 
op doe-het-zelf tests voor een breed scala aan 
bepalingen. Vooral fabrikanten juichen de ont
wikkeling van de thuistests toe, hoewel het en
thousiasme lijkt te tanen. Zij gaan ervan uit dat 
de gezondheidszorg steeds meer zal verschuiven 
in de richting van de zelfzorg en dat de consu
ment heel goed weet wat hij wi!. 

Aan de ontwikkeling van doe-hct-zclf tests zitlen 
positieve en negatieve kanten. Gunstig is bij
voorbeeld dat zwangerschaps- en ovulatietests 
bijdragen aan de 'ontmedicalisering' van de men
selijke voortplanting en anticonceptie. Daar
naast is denkbaar dat patienten bepaalde tests 
thuis uitvoeren op gezag van een arts, op wie zij 
kunnen terugvallen. De gang naar huisarts of 
ziekenhuis kan dan worden beperkt. Ook zou 
men bepaalde tests thuis kunnen verrichten om 
de te consulteren arts van informatie te voorzien, 

vergelijkbaar met de telefonisch geraadpleegde 
arts die vraagt naar de mate van koorts van de 
zieke. Voorwaarde is en blijft evenwel dat de 
tests deugdelijk zijn. 

Ongunstig zou daarentegen zijn als de gebrui
ker van de thuistest bij de minste of geringste 
schijnbare of daadwerkelijke 'afwijking' meer 
dan ooit een beroep gaat doen op de gezond
heidszorg om te worden gerustgesteld. 

De huidige regelgeving in ons land is echter 
niet toereikend om de introductie van doe-het
zelf tests in goede banen te leiden, dat wil 
zeggen: om verkeerde ontwikkelingen te blokke
ren onder behoud van het goede. 
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Vernieuwde O&O-folders 

In de serie patientenvoorlichtingsfolders voor 
het huisartsenconsult van Stichting 0&0 is een 
herziene druk verschenen van de folders 'diar
ree' en 'hoge bloeddruk'. Voor het eerst wordt 
bij deze folders een bijsluiter meegeleverd met 
informatie en tips voor de huisarts. In de toe
komst zal bij aile folders een bijsluiter worden 
meegeleverd. 

Op de bijsluiter staat altijd vermeld voor welke 
patienten deze folder bedoeld is en wat het 
voorlichtingsdoel van de folder is. Voorlichtings
doelen worden steeds zo beschreven dat duide
lijk is, wat de patient weet na lezing van de 
folder. 

Verder verwijst de bijsluiter naar ander voor
lichtingsmateriaal (bijvoorbeeld een dieetfol
der), naar literatuur of naar materiaal als een 
protocol of standaard voor de behandeling van 
de betreffende klacht. Naast deze specifieke 
informatie zijn ook altijd literatuurverwijzingen 
en tips opgenomen over patientenvoorlichting. 

De folder 'diarree' bevat tips en instructies 
voor de patient om eenvoudige gevallen van 
diarree zelf te behandelen: het recept voor een 
suikerzoutdrank en dieetaanwijzingen. Ook is 
een lijstje opgenomen van verschijnselen waarbij 
de huisarts alsnog geraadpleegd moet worden. 

De folder 'hoge bloeddruk' geeft uitleg over 
hoge bloeddruk, de mogelijke oorzaken en de 
risico's. De nadruk Iigt echter op de aanwijzin
gen voor een gezonde leefstijl (minder drukte, 
verstandig eten, meer lichaamsbeweging, op
houden met roken). Daarnaast is er aandacht 
voor de medicijnen, mogelijke bijwerkingen en 
combinaties met andere geneesmiddelen. 

Beide folders worden geleverd in scheurblocs 
van 50 exemplaren + een bijsluiter; prijs f 5,90. 
Te bestellen bij: Stichting 0&0, Postbus 1555, 
3500 BN Utrecht; telefoon 030-332113. 
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