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Journaal

tervrees. Het Centrum voor Ethiek en 

Gezondheid maakt zelf de vergelijking 

met internetbankieren. Dat was inder-

daad ook even wennen, maar het Cen-

trum verzuimt te vermelden dat de ban-

ken ons met zachte hand tot het flap-

pentappen en het digitale overschrijven 

hebben gedwongen. De aanvankelijke 

heimwee naar het persoonlijke contact 

met die alleraardigste bankmedewerkster 

zijn de meesten van ons allang weer ver-

geten, zeker nu we veel minder voor geld 

in de rij hoeven te staan. Zou het met 

telezorg ook niet zo gaan? 

Tjerk Wiersma

Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. Ver weg en toch 

dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand. 

Signalering ethiek en gezondheid 2010/1. Den Haag: 

Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2010. Ook te 

downloaden via www.ceg.nl of www.rvz.net

Telezorg is een technologie waarmee 

(lichaamsfuncties van) patiënten thuis 

op afstand in de gaten gehouden en 

gecoacht kunnen worden. De inzet hier-

van zal de komende jaren vermoedelijk 

een grote vlucht nemen. Dit kan leiden 

tot tijdbesparing voor de hulpverleners 

en grotere zelfredzaamheid van patiën-

ten.

Telezorg zal onontkoombaar de verhou-

dingen en de rolverdeling tussen patiën-

ten, hulpverleners en mantelzorgers 

doen veranderen. In Ver weg en toch dicht-

bij? beschrijft het Centrum voor Ethiek 

en Gezondheid de ethische vragen die 

dit met zich meebrengt. Vermoedelijk 

zullen patiënten en mantelzorgers door 

telezorg meer medische handelingen ver-

richten en wordt de rol van de hulpver-

lener meer die van coach. In beginsel is 

dat een positieve ontwikkeling, zo stelt 

Kansen, bedreigingen en koudwatervrees
het Centrum, mits patiënten en mantel-

zorgers niet overvraagd worden en dit ook 

willen. Voorts is het zaak de telezorg op 

zo’n manier in te richten dat ook minder 

zelfredzame en mediawijze patiënten er 

sterker uitkomen en de mantelzorgers, 

die toch al op hun tenen lopen, niet nog 

zwaarder belast worden.

De apparatuur die met telezorg het huis 

binnenkomt kan de privésfeer onder 

druk zetten, maar patiënten blijken zich 

opmerkelijk genoeg niet zo snel in hun 

privacy aangetast te voelen. Ze moeten 

dan wel zelf kunnen beslissen dat ze aan 

telezorg meewerken en zelf kunnen bepa-

len wanneer professionals via een moni-

tor ‘meekijken’. De verantwoordelijkhe-

den en aansprakelijkheden rond telezorg 

blijken nog verre van geregeld te zijn.

Al met al: volop kansen, enkele bedrei-

gingen en ook wel een vleugje koudwa-

Nasale introspectie
Eenderde van de huisartsen die zich tij-

dens het NHG-Congres van 2006 lieten 

testen, bleek een S. Aureus in de neus 

te hebben. Geen MRSA, maar wel resis-

tentie voor verschillende andere antibi-

otica.

Wereldwijd is de toenemende resisten-

tie van micro-organismen voor antibi-

otica een probleem, met als bekendste 

voorbeeld S. Aureus. Maar zijn huisartsen 

misschien ook zelf verspreider van de 

(al dan niet resistente) bacterie? Tijdens 

het NHG-Congres in 2006 (Den Haag, 

thema ‘Tussen toen en toekomst’, over 

continuïteit in de huisartsgeneeskunde) 

onderzochten Limburgse microbiologen 

de inhoud van bijna 400 huisartsneuzen, 

ongeveer eenderde van de deelnemers. 

De onderzoekers testten de in de neus-

watten aangetroffen S. Aureus-stammen 

op gevoeligheid voor diverse antibio-

tica. Zij vonden voor de meeste geteste 

antibiotica geen resistentie; bovendien 

waren alle isolaten gevoelig voor mupi-

rocine. Wel vonden de microbiologen 

resistentie voor penicilline (71%), fusi-

dinezuur (7%), en clarithromycine (6%). 

De auteurs benadrukken het relatief hoge 

percentage stammen dat resistent is voor 

fusidinezuur, maar met 33% S. Aureus-

dragers en 7% resistentie is slechts 2% 

van de huisartsen drager van een resis-

tente stam. Dat valt dus best mee. 

Hans van der Wouden

Rijnders MIA, et al. Staphylococcus aureus carriage 

among GPs in the Netherlands. Brit J Gen Pract 

2010;60:902-6.
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