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In morte lucem peto 

Het omgaan met patienten in hun laatste levensfase behoort 
tot de wezenlijke onderdelen van de huisartsgeneeskunde. 
Systematische toetsing van het medisch handelen aan de 
hand van de ziektegeschiedenissen van overleden patienten 
biedt belangrijke aanknopingspunten voor het verbeteren van 
de lOrg, voor onderwijs en nascholing, en voor wetenschap
pelijk onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit van de 
doodsoorzakenregistratie.' 2 

Een basaal element voor deze toetsing ontbreekt echter. Het 
is nagenoeg niet mogelijk obductie te laten verrichten bij 
overlijden buiten het ziekenhuis. Dat is opmerkelijk omdat 
obducties zeer vaak bevindingen aan het licht brengen die niet 
zijn onderkend door de behandelende specialist. Bij gemid
deld 12 procent van de obducties gaat het daarbij om belang
rijke diagnosen die, indien onderkend v66r het overlijden, 
waarschijnlijk tot een meer gerichte behandeling en betere 
overlevingskansen lOuden hebben geleid, in de literatuur 
vaak aangeduid als discrepanties klasse 1.3 

De vraag is hoe vaak dergelijke discrepanties tussen pre- en 
postmortale diagnosen zijn te verwachten bij overlijden bui
ten het ziekenhuis. 

AI sinds jaar en dag geven huisartsen en verpleeghuisartsen 
uiting aan het gerechtvaardigde verlangen dat ook zij in 
voorkomende gevallen een obductie kunnen laten verrich
ten.45 Deze wens heeft de Staatssecretaris van Volksgezond
heid in 1977 gebracht tot een adviesaanvraag inzake obduc
ties aan de Ziekenfondsraad.ln haar advies van 1980 erkent de 
Ziekenfondsraad het nut van obducties. De Raad concludeert 
verder dat een wetswijziging (Ziekenfondswet en/of AWBZ) 
nodig is om de zaak ook financieel te kunnen regelen. 

In onzekerheid over de financiele consequenties besluit de 
Staatssecretaris in 1981 eerst een werkgroep in te stellen die 
zich moet bezinnen op het doel van en de indicaties voor 
obductie. Vervolgens kan een tijdelijke regeling van kracht 
worden. Evaluatie daarvan moet dan ten slotte duidelijk 
maken of er inderdaad aanleiding bestaat tot wetswijziging 
over te gaan. De bereidheid daartoe wordt in principe uitge
sproken. 

In 1985 keurt de Ziekenfondsraad een onderzoeksvoorstel 
goed dat op haar verzoek is opgesteld door het Groningse 
Instituut voor Huisartsgeneeskunde. Medio augustus 1989 is 
het evaluatierapport aangeboden aan de Raad.6 Een onder
deel van het onderzoek dat aan dit rapport ten grondslag ligt, 
is bewerkt tot een artikel dat in deze aflevering van Huisarts en 
Wetenschap is opgenomen? Op grond van de resultaten mag 
worden gehoopt dat nu snel de juridische en financiele 
belemmeringen voor uitbreiding van de bestaande obduc
tiemogelijkheden kunnen worden weggenomen. Het nut van 
de bij de evaluatie betrokken obducties voldoet immers zeker 
aan de verwachtingen, met ongeveer 11 procent discrepan
ties klasse I voor de obducties aangevraagd door huis
artsen,67 tegen gemiddeld 12 procent in de meest recente 
literatuur.3 Ook neemt het rapport de kennelijk bestaande 
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vrees voor een kostenexplosie weg. Het jaarlijkse aantal 
obducties (ongeveer 15.000 in 1986) zal naar verwachting met 
maximaal 2600 toenemen, waarvan 500 a 1200 obducties op 
verzoek van de huisarts.6 Jaarlijks overlijden ruim 122.000 
personen in Nederland, van wie een toenemend aantal buiten 
het ziekenhuis (47,2 procent in 1986). 

Maar er is meer nodig dan uitbreiding van de obductiemoge
lijkheden. Mondiaal bezien staat de belangstelling voor 
obducties ernstig op de tocht. In de Verenigde Staten is het 
obductiepercentage onder overledenen in het ziekenhuis in 
de periode 1960-1988 gedaald van ongeveer 50 naar 13 
procent. Nederland voigt deze neergaande trend sinds 1977, 
uitkomend op 20 a 25 procent ziekenhuisobducties in 1986.86 

Een belangrijke factor in de complexe achtergrond van de 
dreigende teloorgang van obducties is de veronderstelling 
dat de geavanceerde diagnostische mogelijkheden obducties 
minder noodzakelijk maken. Veel feiten zijn hiermee in strijd, 
lOals het nagenoeg constant blijven van het percentage 
discrepanties gedurende de zeventig jaren waarin hiernaar 
onderzoek wordt verricht. Slechts de aard van de onver
wachte bevindingen verandert. De modernste diagnostische 
procedures blijken zeker niet feilloos en verdienen een 
gelOnde dosis scepsis. 

De mate van zekerheid die de behandelend arts heeft over 
de klinische diagnose, blijkt nauwelijks voorspellende waarde 
te hebben voor de mate waarin obducties onverwachte bevin
dingen aan het licht brengen.3 9 

Een andere factor, die helaas ook opduikt in het rapport aan 
de Ziekenfondsraad,6 is de vrees voor juridische procedures. 
Er is ook in de Verenigde Staten geen enkele aanwijzing voor 
een verhoogde kans op een aanklacht van nabestaanden 
tegen artsen die obductie aanvragen.9 

Het vertrouwen in de geneeskunde is bovendien meer 
gediend met serieuze activiteiten om de kwaliteit van de zorg 
te waarborgen dan met een defensieve houding. 
Wat ook de precieze achtergronden zijn, duidelijk wordt dat 
obducties afglijden naar de periferie van de geneeskunde. In 
de Verenigde Staten zijn er al vele jonge artsen die nog nooit 
een obductie hebben bijgewoond.9 

Gelukkig lijkt een keerpunt in zicht. Belangrijke medische 
instanties in de Verenigde Staten hebben onlangs nieuwe 
richtlijnen en aanbevelingen opgesteld die moeten leiden tot 
een krachtige ontwikkeling van de toepassing van obductiere
sultaten in programma's ter bevordering van de kwaliteit van 
de zorg en verbetering van de kwaliteit van doodsoorzaken
statistieken.'o 

Ook het rapport aan de Ziekenfondsraad bevat belangrijke 
aanbevelingen op dit terrein.6 De ervaringen in Nederland 
met bijvoorbeeld diagnostische centra leren dat het simpel
weg beschikbaar stellen van diagnostische faciliteiten aan de 
huisarts op zichzelf niet leidt tot kwaliteitsverbeteringen in het 
medisch handelen. Vooruitlopend op de politieke besluitvor
ming over het verruimen van de obductiemogelijkheden 

HUISARTS EN WETENSCHAP 1989; 32(12) 



REDACTIONEEL COMMENTAAR 

kunnen huisartsen en patholoog-anatomen gezamenlijk al de 
noodzakelijke uitwerking van de aanbevelingen ter hand 
nemen. De wens daartoe lijkt zeker binnen het bestuur van de 
Nederlandse Patholoog Anatomen Vereniging al aanwezig. 11 

Het ligtvoor de hand dat het NHG de draad oppakt in het kader 
van het Standaardenbeleid. 
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