
henk boonstra

Is er nog plaats voor de oude idealen in de 
nieuwe zorgmarkt?

inleiding

In deze bijdrage wil ik aangeven welke de beweegredenen
in de loop der jaren zijn geweest waarop men besloot het
geneeskundige beroep te gaan uitoefenen. Het accent zal
liggen op de naoorlogse periode waarvan ik zelf deel uit
maakte. Toch is het nodig om een blik in de geschiedenis te
werpen en na te gaan hoe in de oudheid het beroep van
geneesheer werd gezien. Daarmee wil ik duidelijk maken
waarin en waardoor het verschilde met deze tijd. 

de arts  gezien vanuit  de  geschiedenis
van de  eed van hippocrates

De oermens leefde in vochtige holen en men gaat er vanuit
dat zij daardoor aan ziektes als arthrosis deformans (de
holenjicht) hebben geleden. Dit is een grote plaag geweest
voor de mensen in het stenen en bronzen tijdperk en ook
in het begin van het ijzeren tijdperk kunnen de daarbij be -
horende skeletafwijkingen nog worden aangetoond. Ook
de paradentose, een afwijking waarbij de tanden los gaan
zitten door ontsteking en verettering van het tandvlees
was voor de oermens, een buitengewoon onaangename
aandoening. Aan skelet onderzoek is ook aangetoond dat
er beenmergontsteking (osteomyelitis) voorkwam. In het
vroeg stenen tijdperk heerste tuberculose al ten noorden
van de Alpen. Uiteraard had men toen nog niet het flauw-
ste vermoeden wat de oorzaak van de ziekte was en waar
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het vandaan kwam. Wel weten we dat de oermens de ziek-
te personifieerde en dacht dat het een boze geest was.1

Om en nabij 1300 voor Christus neemt in Egypte de
kennis van de geneeskunde toe. Men komt daar in aan -
raking met de Oosterse en Semitische geneeskunde. Daar-
door leerden ze om de ziekte op een hele rake manier te
diagnosticeren.1

Zo’n zeven eeuwen later ontwaakt Griekenland en be -
gint de geschiedenis van onze Westerse wereld. Onder in -
vloed van de Griekse cultuur worden ziekte en geneeskun-
de ge mythologiseerd. De Griekse geneeskunde van die tijd
wordt beheerst door de wereld van de goden en schuilt in
het duister van de magie. Men ging ervan uit dat de ziekte
zich op goddelijk niveau afspeelde en dat de godheid zelf
de ziekte stuurde. Om deze redenen was het in die tijd de
grote vraag of een menselijk wezen de ziekte wel kon en
zelfs mocht genezen. Eigenlijk moest de genezer ook iets
goddelijks hebben. Om deze reden maakten de homeri-
sche Grieken van hun geneesheren halfgoden, zodat het
verantwoord was dat zij ingrepen in de goddelijke natuur,
waartoe ook de ziekte behoorde. Genezen mocht alleen
door god, de veroorzaker van de ziekte. Daardoor werd
aan de priester, de vertegenwoordiger van god (de goden),
de taak van geneesheer toebedeeld en vond de behandeling
in de tempel plaats. Dit had tot gevolg dat de zogenaamde
sacerdotale periode, de periode van éénwording van arts
en priester ontstond.
Toen was men al van mening dat de dokter, om de mens

in zijn totale persoonlijkheid te verstaan en recht te doen,
evenzeer scholing in de geesteswetenschappen nodig had.
Alle discipelen van Asklepios, één van de kinderen van
Apollo en de god der geneeskunde, moeten in die richting
worden opgevoed.2 De Griekse oudheid heeft vele artsen
opgeleverd, bekende namen zijn Herophilys, Erisistratus,
Galenus, Thalus van Milete, Pythagoras en Hippocrates.
Allemaal zagen zij ziekte, genezing en gezondheid mytho-
logisch.
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In de loop van de 5de eeuw voor Christus, de eeuw
waarin Hippocrates werd geboren, seculariseerde de ge -
neeskunde en werd ze geleidelijk van een bovennatuurlijk,
alleen aan priesters geopenbaard mysterie, een profane,
niet-religieuze wetenschap.3 De sacerdotale geneeskunde
en daarmee de tempelgeneeskunde verdween geleidelijk.
De oorzaak van ziekte werd niet langer als demonologisch
beschouwd en de behandeling werd ontdaan van de mys-
tieke, goddelijke opzet. Voor zover we weten waren de
mathematicus (maar bovenal arts) Pythagoras en zijn leer-
lingen de eersten die zich op de nieuwe ‘theoretische’, dus
wetenschappelijke manier nadrukkelijk met de geneeskun-
de bezig hielden. Ook Hippocrates maakte gebruik van
deze nieuwe inzichten en hij heeft veel geleerd van en erva-
ring opgedaan bij de geneesheren in Egypte, die de kennis
over de geneeskunde al vele eeuwen voor Christus ontwik-
keld hadden. Ondanks het feit dat Hippocrates na de
sacerdotale periode leefde, is zijn geneeskundig denken
nog duidelijk verbonden aan de Griekse mythologie, aan
Apollo, de god der geneeskunde, en zijn kinderen Askle-
pios, Hygieia, en Panaceia. Dit komt ook duidelijk tot
uiting in de aanhef van de oorspronkelijke eed van Hippo-
crates. Ook Lucas, de schrijver van het Lucasevangelie en
van het bijbelboek ‘Handelingen’ heeft een medische op -
leiding ontvangen en waarschijnlijk op een niet onver-
maarde geneeskundige school in Tarsus, gelegen aan de
zuidkust van Klein-Azië. Daar zal hij de eed van Hippo-
crates gezworen hebben.3

Pas toen in 330 na Christus keizer Constantijn het
christendom invoerde als staatsgodsdienst, kreeg de eed
van Hippocrates een meer christelijke inhoud en werden
de Griekse goden vervangen door God. 
In de middeleeuwen stelde de gezondheidszorg in Euro-

pa nog niet veel voor. Ziekte en natuurrampen werden in
die tijd nog steeds gezien als straf van God. De behande-
ling van zieken bestond in die tijd vooral uit verzorging en
verpleging. Kennis om te genezen had men eigenlijk niet.
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Vanuit hun geloof wilden vrome mensen iets doen voor
zieken en armen. Door goede werken probeerde men het
eeuwige zieleheil te verwerven. Armen- en ziekenwerk
gingen in die tijd samen.
Religieuze instituten (orden en congregaties), onder-

deel van het katholieke culturele en spirituele leven, heb-
ben de afgelopen eeuwen in de zuidelijke Nederlanden een
cruciale bijdrage geleverd tot de organisatie van de ge -
zondheidszorg en het onderwijs.
In de 15de eeuw ontwikkelde zich in Duitsland en in de

Nederlanden, het centrum van de ‘moderne devotie’, het
bijbels humanisme. Het bestudeerde vooral de bronnen
van het christendom, waaronder de teksten van de kerkva-
ders Augustinus en Hiëronymus. De theoloog Nicolaas
van Kues (Cusanus, 1401-1464) wordt als de eerste bijbels
humanist beschouwd. De Groningers Wessel Gansfort
(1419-1489) en Rudolf Agricola (1443-1485) waren in -
vloedrijke bijbelse humanisten. Wessel Gansfort, lijfarts
van bisschop David van Bourgondië, was een veelzijdig
geleerde en hij schreef als arts bijna uitsluitend over gods-
dienstige vraagstukken. Hij ging steeds verder in het
humanistisch benaderen van de Bijbel. Hij geldt tevens als
voorloper van de reformatie.

In de 17de eeuw ontstond er een Nederlands-christelijke
versie van de eed van Hippocrates die uiteindelijk in 1878
vaste vorm kreeg, waarbij uit de aanhef het aanroepen van
God verdween. In 2003 is de nieuwe Nederlandse artsen-
eed van kracht geworden.

gevolgtrekkingen uit  de  geschiedenis

Deze ontwikkeling van het geneeskundige denken en de
ontwikkeling van de eed van Hippocrates heb ik hier naar
voren gebracht om daaruit de ontwikkeling van de taakop-
vatting en beweegredenen tot het uitvoeren van de genees-

85
Vincent Kirkels (red.), ‘Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt’ 

Valkhof Pers, Nijmegen 2008 
(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 96.1)



kunde te distilleren. In de oorspronkelijke eed geeft Hip-
pocrates aan dat hij als voornaamste opdracht ziet het uit-
oefenen van de geneeskunde zo goed als het kan en te zor-
gen voor de zieken. Verder, in de relatie arts-patiënt de
patiënt geen schade te doen en geheim te houden wat hem
in deze relatie is toevertrouwd. Tenslotte, in relatie tot de
maatschappij, kennis van anderen bevorderen, het erken-
nen van grenzen van eigen kunnen en het toetsbaar opstel-
len.
In de slechte Nederlandse versie van de eed van 1878

staat ook als taakopvatting dat de genees-, heel- en verlos-
kunde naar beste weten en vermogen zullen moeten wor-
den uitgeoefend. Met betrekking tot de patiënt wordt al -
leen geheimhouding nog genoemd. De opdracht ten aan-
zien van de maatschappij is geheel verdwenen. Ook staat
er geen woord in over motivering en beweegreden.4 We
weten van die tijd dat het geloof een sterke drijfveer was
om voor zieken en armen te zorgen. Dit is ook in de 20ste
eeuw blijven bestaan, maar is geleidelijk verschoven van
het christelijke gebod van de naastenliefde ‘Gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22:39), naar de lief-
de en zorg voor je medemens vanuit humaan perspectief. 
Ik ben het dan ook met Wobbes eens dat de christelijke

kerk en haar verkondiging niet een noodzakelijke voor-
waarde is voor het functioneren van de humaniteit.5Wel is
vanuit de late middeleeuwen het christelijke geloof met
zijn gebod van de naastenliefde van grote invloed geweest
op de ontwikkeling van de humaniteit, de liefde voor de
naaste en daar gelukkig ook nog steeds sterk op gericht. 

In de nieuwe versie van de eed van Hippocrates van 2003
komt duidelijk naar voren wat de motivering en opdracht
is, namelijk de geneeskunde moet ten dienste staan van de
medemens: de zorg voor zieken, gezondheid bevorderen
en lijden verlichten. Het belang van de patiënt en het eer-
biedigen van zijn opvattingen dienen voorop gesteld te
worden: geen schade doen aan de patiënt, goed naar de
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patiënt luisteren en hem of haar goed inlichten, en geheim
houden wat door de patiënt is toevertrouwd. Ook het
bevorderen van kennis, beschikbaarheid en toegankelijk-
heid van de gezondheidzorg worden genoemd. Het chris-
telijke geloofsperspectief is hieruit verdwenen. Dit is mijns
inziens terecht, omdat liefde en zorg voor de medemens
niet uitsluitend tot stand en tot uiting komen door het
christelijk of welk geloof dan ook. Ook bij niet-gelovige, in
de gezondheidszorg werkenden komt de motivering en de
beweegreden tot het uitvoeren van hun vak dikwijls voort
uit liefde en zorg voor hun medemens.

l iefde  en  zorg voor de  z ieke  medemens
als  kernwaarde

Uit bovenstaande beschouwingen kunnen we distilleren
dat in de oudheid de motivering en beweegredenen van de
geestelijkheid om ook als geneesheer op te treden gelegen
waren in het feit dat men dacht dat ziekten en gezondheid
van de goden afkomstig waren. Later in de vijfde eeuw
voor Christus werd de geneeskunde een min of meer pro-
fane wetenschap, echter nog wel steeds mythologisch ge -
oriënteerd. Dit komt duidelijk naar voren uit de oorspron-
kelijke eed van Hippocrates, maar ook wordt uit die eed
duidelijk dat vanaf die tijd het zorgen voor de zieken als
belangrijkste beweegreden en doel van de geneeskunde
genoemd wordt. Hier komt voor het eerst het begrip care
om de hoek kijken. Nadat keizer Constantijn het christen-
dom als staatsgodsdienst had ingevoerd, veranderde dit
begrip in caritas, de liefdevolle zorg, de barmhartigheid-
dienst ten aanzien van armen en zieken. Deze caritas – al
of niet religieus ingegeven – is mijns inziens het uitgangs-
punt van waaruit geneeskunde bedreven dient te worden.
Van belang acht ik hierbij de overwegingen van de filo -

soof Jean-Pierre Wils, hoogleraar aan de Radbouduni -
versiteit te Nijmegen.6 In 1997 heeft hij in een lezing te
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Groningen aangegeven dat er volgens hem betreffende de
begeleiding van zieken in deze Westerse cultuur, tijdens de
laatste dertig jaar twee paradigma’s zijn ontstaan: het
paradigma van de zorg en het paradigma van de auto -
nomie. De context van het eerste paradigma wordt geken-
tekend door een ‘ethiek van de verantwoordelijkheid voor
de patiënt’. In het tweede paradigma daarentegen is er
sprake van een ‘ethiek van de verantwoordelijkheid van de
patiënt’, naast de verantwoordelijkheid van de arts en het
verplegend personeel. In het paradigma van de autonomie
onttrekt de patiënt zich aan het gezag van de arts. Hij kiest
voor zelfbeschikking. In de autonomie is niet het welzijn
van de zieke het hoogste gebod, maar de wil van de patiënt.
Autonomie heeft te doen met mondigheid, met het ver -
mogen tot nadenken, beslissen, evalueren, het in staat zijn
tot onafhankelijkheid, enzovoort. Wils vraagt zich af of al
deze vermogens en vaardigheden niet tot abstraheren van
de feitelijke positie van de patiënt leiden, namelijk tot een
afzien van diens reële zwakte. Betekent ‘ziek zijn’ niet per
definitie een afbreuk van autonomie? Het ‘autonome para-
digma’heeftvoordelen,maarooktekorten.Dearts-patiënt
verhouding dreigt hierdoor te verrechtelijken, waardoor
een wederzijdse afbakening van rechten en plichten dreigt
te ontstaan. De complexe tussenmenselijke verhouding
die uit angst, hoop, vertwijfeling, verlangen, succes en
falen bestaat, dreigt gereduceerd te worden tot een ge -
dragsschema. Het is daarom dat Wils pleit voor een ander,
een aanvullend paradigma, namelijk het paradigma van
mededogen en solidariteit. Hij komt hierbij ook uit bij de
door hem genoemde oude deugd van de ‘caritas’, van de
liefde in de zorg. 
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c a r e ,  l iefdevolle  zorg voor de  z ieke
medemens  in  het  nieuwe zorgstelsel

Twee vragen dringen zich daarbij op. In de eerste plaats is
in de huidige gezondheidszorg al niet voor een groot
gedeelte deze care verloren gegaan? Als je je oor te luiste-
ren legt, kun je van veel patiënten, familie en vrienden
horen hoe vaak in de benadering door artsen dit element
volledig zoek is. Een voorbeeld hiervan hoorde ik heel
recentelijk. Een patiënt lijdend aan een lymfosarcoom had
zeer zware chemotherapie gekregen. Na ontslagen te zijn
kreeg ze ’s avonds hoge koorts. Ze ging daarom naar de
acute opvang van het academische centrum waar ze
behandeld was. Ze heeft daar met koorts en zich ziek voe-
lend in totaal 4 uren op een rolstoel in een niet al te warme
wachtkamer gezeten alvorens alles was afgehandeld. Dit is
één van de vele voorbeelden waar op dit punt de care volle-
dig ontbrak. Het gaat juist om deze kleinigheden! 
Een collega, zelf lijdend aan een ongeneselijke oncologi-

sche aandoening, vertelt in een interview in een artikel in
Medisch Contact zijn ervaring tijdens diagnostiek en be -
handeling van zijn ziekte.7 Hij is van mening dat het zorg -
aspect in het vak van artsen en verpleegkundigen is teloor-
gegaan. Hij verwijt het de collega’s niet, hij constateert dat
het een gevolg is van een verzakelijking van de zorgsector.
Alles draait om kosten, productie en quota: het nieuwe
zorgstelsel, de introductie van de marktwerking, de dbc -
systematiek. Hij vindt het een schande dat een patiënt een
behandeling niet kan krijgen of niet op tijd geopereerd kan
worden omdat het ziekenhuis het quotum van de zorgver-
zekeraar heeft bereikt.
Eveneens in Medisch Contact reageert verpleeghuisarts

en columnist Bert Keizer hierop.8 Hij is van mening dat
het verlies aan zorg niet komt door verzakelijking van de
zorgsector. Hij stelt dat je op de vraag aan jonge artsen
waarom ze arts willen worden, zelden of nooit op het ant-
woord stuit van: ‘Ik wil zorgzaam zijn, patiënten de gele-
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genheid geven om vrijuit met mij te praten over hun ziekte,
al hun vragen te stellen, hun verdriet te uiten, hun angst te
bekennen. Ja, ik zou mensen willen troosten, en zodoende
kracht willen schenken om hun soms verschrikkelijke lot
te helpen dragen’. Dit citaat spreekt voor zich en is een dui-
delijk antwoord op de vraag die ik zo juist stelde. Ik denk
dat veel aspirant artsen voor de patiënt kiezen als gezond-
heidsprobleem en niet als mens.
Verder stelt Keizer dat het zoveel gemakkelijker en aan-

trekkelijker is om te vervallen in een soort ‘Goedaardige
Machtsuitoefening’, waar ruimte voor bestaat door de
machteloosheid van de hulpvrager.8 Ik deel deze mening.
Vaak is er bij deze opstelling in de arts-patiënt relatie geen
ruimte en tijd meer voor de caritas, de care. Ook is het
mogelijk dat men door deze houding dit juist welbewust
buiten spel zet. Dit heb ik met name bij oudere ervaren col-
lega’s, werkzaam in technische specialismen, gezien. Je
krijgt het gevoel dat ze de emotionele kant van het vak uit
de weg gaan. Dat is mogelijk te bedreigend voor hen en ze
weten eigenlijk niet goed hoe met deze emotie om te gaan.
Mijn tweede vraag is of bij uitbreiding van de markt-

werking in de zorgsector de care, de liefdevolle zorg, niet
volledig in het gedrang komt? Ik ben bang van wel. Als pro-
ductie gaat tellen dan is dit risico groot. Als voorbeeld wil
ik de praktijkvoering in niet-academische ziekenhuizen
noemen. In het merendeel van deze ziekenhuizen zijn de
medische specialisten zelfstandige ondernemers. In het
verleden was het uiterst belangrijk voor deze specialisten
om voldoende omzet te draaien, de productie moest hoog
zijn en er moesten zoveel mogelijk patiënten gezien wor-
den. Voor mij was het onbegrijpelijk dat een specialist in
staat was om in een half dagdeel zo’n 30 tot 40 patiënten te
zien. Onder deze patiënten waren er ook die aan kanker
leden. In een dergelijke situatie is het toch volstrekt onmo-
gelijk voldoende tijd te hebben om aan mensen die ernstig,
soms ongeneselijk ziek zijn, de liefdevolle zorg te geven.
In de verontrusting hierover sta ik niet alleen. In het
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Friesch Dagblad waarschuwt Nijhuis, bijzonder hoogle-
raar Grote Stad en Gezondheidszorg aan de Universiteit
van Amsterdam voor Amerikaanse toestanden.9Hij is van
mening dat hoe sterker sociale aspecten en samenhang een
rol spelen in de zorg, des te minder de markt een drijven-
de kracht kan zijn voor kwaliteit. Hij noemt vormen van
eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg of de zorg in
de thuissituatie als voorbeelden. Specialistische medisch
technische verrichtingen, waarbij sociale aspecten minder
spelen, komen in aanmerking voor inkoop en handel op de
markt. Als voorbeeld noemt hij staaroperaties en knieope-
raties. Ook blijkt dat in Amerika door het stelsel dat daar
gehanteerd wordt de kloof tussen arm en rijk in de gezond-
heidszorg zich verbreedt. Door de marktwerking is het
mogelijk dat alleen de rijken in staat zijn deze zorg te ver-
werven b.v. door zich er particulier voor te verzekeren. Er
zijn 47 miljoen mensen in Amerika niet verzekerd. Voor
armlastige ouderen en anderen zijn er door de overheid
geregelde collectieve zekerheidsstelsels, maar voor velen
werken deze niet afdoende. Volgens Nijhuis is met inzet
van de caritas, kerken, vrijwilligers en particuliere giften in
‘community centers’ in arme buurten nog net basiszorg te
leveren. In Nederland verkeren wij in een andere situatie
en heeft iedere Nederlander, arm of rijk een basis ziekte-
kostenverzekering. Ik vrees echter dat de kloof tussen arm
en rijk zich weer gaat verdiepen als de marktwerking door-
zet. Vanuit mijn persoonlijke sociale en levensbeschouwe-
lijke visie ben ik van mening dat er geen verschil in kwali-
teit van de geneeskundige zorgverlening mag bestaan tus-
sen rijk en arm. Niet alleen in technische zaken, maar ook
geen verschil in randvoorwaarden, wachttijden en care.
Aan het begin van mijn studie geneeskunde was het klas-
sensysteem binnen de ziekenhuizen nog volop in zwang.
Als particulier verzekerde kon je extra premie betalen voor
eerste en tweede klas verzekering. Aan de klassenver -
zekering waren vele privileges verbonden: langere bezoek -
tijden, éénpersoonskamers en andere zaken. Het overgro-
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te gedeelte van de bevolking was ziekenfonds verzekerd en
had deze voorrechten niet. In het mortuarium verdween
het verschil in verzekeringen, er waren daar geen klasse -
indelingen. We moeten er voor waken dat we deze toestan-
den niet opnieuw creëren. Komende uit een midden-
standsgezin met ziekenfondsverzekering, heb ik dit soort
ongelijkheden in zorgverlening in strijd gevonden met het
rechtgelijkheidsbeginsel in de gezondheidszorg. In de ge -
zondheidszorg verdient iedere patiënt de optimale techni-
sche zorg, omgeven met de meest optimale care. De ernst
van de aandoening is soms bepalend voor de intensiteit
van de care, de liefdevolle zorgverlening. Als voorbeeld
noem ik dan het alleen liggen op een kamer. Dit behoort
naar mijn gevoel niet afhankelijk te zijn van de financiële
status, maar moet veeleer bepaald worden door de aard en
ernst van de ziekte en door de lichamelijke en psychosocia-
le omstandigheden van de patiënt. Door hier rekening mee
te houden bedrijf je liefdevolle zorg.

samenvatting

Aan de hand van een uiterst beknopte geschiedenis van de
eed van Hippocrates meen ik te hebben aangetoond dat
liefdevolle interesse in de medemens, de caritas, een essen-
tiële voorwaarde is om het beroep van arts, maar ook vele
andere medische beroepen goed uit te oefenen. Ik ben be -
zorgd dat in toenemende mate deze instelling van care uit
ons gezondheidszorgstelsel aan het verdwijnen is. Dit
wordt mede veroorzaakt door de roep om productie en
bestrijden van kosten. Maar niet alleen daardoor. Ook de
instelling van deze vrij egoïstische consumptiemaatschap-
pij zou er wel eens toe kunnen leiden dat jongeren minder
vaak door dit ideaal gedreven worden om de medische
praktijk uit te oefenen. We zullen voor de toekomst de stu-
denten die arts willen worden niet in de eerste plaats moe-
ten selecteren op de behaalde resultaten op de middelbare
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school, maar op hun empathisch vermogen. Bovendien
zullen we in de opleiding tot arts en tot specialist veel aan-
dacht moet besteden aan het aspect van de care in het vak.
We zullen ze zo moet begeleiden en opleiden dat ze in staat
zijn de medemens de liefdevolle zorg in volle breedte te
geven.
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