
maandag 8 juni 2015 €1,95

8(HLAN
RB!UUY

UUX)+b
-m-e-l-f

BE
LG

IË
€
2,
50

www.trouw.nL | 73StE JAArGAnG nr 21650 | E-mAiL viA www.trouw.nL/SErviCE | PoStbuS 859 1000 Aw AmStErdAm | rEdACtiE 020-562 9444 | KLAntEnSErviCE 088-056 1588 | bEZorGinG 088-056 1599

Zwitser Wawrinka wint
Roland Garros met
magische backhand
SPORT 20|21

Totalbodyscanvergrootenkel
angstvoor ‘eigenschuld’
Oproep ethicus en artsen aan minister Schippers: Handhaaf verbod op medische check-up

EdwinKreulen
REDACTIE GEZONDHEID & ZORG

Toelaten van de ‘totalbodyscan’ in
Nederland jaagt de gezondheidszorg
opnieuw op kosten en wakkert bij
patiënten vooral onnodige angst aan.
Dat is de vrees van artsen. De medi-

sche check-up van gezonde mensen
is op dit moment alleen in het bui-
tenland toegestaan. De Kampense
ethicus Theo Boer deelt de vrees. Mi-
nister Schippers (volksgezondheid)
denkt erover de scan ook in Neder-
land wettelijk mogelijk te maken.
In de oratie die Boer vandaag uit-

spreekt als hoogleraar medische
ethiek zegt hij dat dit preventieve
onderzoek vooral ‘angst voor schuld’
bij mensen aanwakkert. “Deze totale
‘check-ups’ leiden vooral tot meer
onnodige diagnoses en overbodige
behandeling. Bovendien dreigt er
een sfeer te ontstaan waarin we zeg-
gen ‘Je moet er aan meedoen, anders
ben je schuldig als je later ziek blijkt
te zijn’.”
Boer trekt een vergelijking met pre-

natale testen: sinds deze voor ieder-
een beschikbaar zijn, moeten zwan-
geren die weigeren zich volgens hem
steeds meer verantwoorden. “Je kunt
niet zeggen: dat mag iedereen zelf
weten. Want we krijgen er allemaal
last van als steeds meer mensen gaan
meedoen.”

Volgens Eveline Krul, bestuurslid van
de Nederlandse Vereniging voor Ra-
diologie, weegt de keuzevrijheid van
patiënten bij de totalbodyscan niet
op tegen de nadelen. “Je kunt wijzen
op zelfbeschikkingsrecht van men-
sen, maar met het oog op kwaliteit
moeten artsen wijzen op de nadelen.
Bij een algemene scan zoek je niet
specifiek naar een bepaalde afwij-
king. Die kun je dus missen. Boven-

dien: als op een totalbodyscan geen
afwijkingen worden gezien, kan het
toch zo zijn dat zich bij betrokkene
een half jaar later een tumor ontwik-
kelt. Beide zijn een vorm van schijn-
zekerheid.”
Als radiologe in het Amsterdamse

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis doet
Krul regelmatig onderzoek bij ie-
mand die een total scan heeft onder-
gaan. “Ook al zijn gevonden afwij-
kingen niet medisch problematisch,
je kunt ongeruste mensen niet wei-
geren. We merken dat patiënten te-
voren onderschatten hoe zwaar de
ongerustheid op hen drukt na zo’n
scan.” Wat ook kan tegenvallen is het
aantal uiteindelijk onnodige vervolg-
onderzoeken, waaronder soms inva-
sieve onderzoeken, zoals een biopsie,
een ‘prik’ om weefsel af te nemen.
Krul wijst nog op een ander aspect.

“Alle ‘extra’ gevonden, medisch vaak
niet relevante afwijkingen en daar-
opvolgende onderzoeken drijven de
zorgkosten alleen maar op. Terwijl
artsen juist de laatste jaren extra let-
ten op de euro’s in de zorg, met
steeds meer resultaat. Dit zou daar
lijnrecht tegenin gaan.”
Krul hoopt dat Schippers de lijn

volgt van de Gezondheidsraad. Die
wees eerder op de nadelen van
algemene screening en wil vroege
scans slechts beperkt toestaan, en
laten toetsen door een onafhankelijk
orgaan.
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‘Er dreigt een sfeer te
ontstaandat jemoet
meedoen, anders
ben je schuldig als
je ziekwordt’

AKP verliest
meerderheid
De AK-partij van de Turkse presi-
dent Erdogan heeft gisteren bij de
parlementsverkiezingen de abso-
lute meerderheid in het parle-
ment verloren. De partij komt vol-
gens persbureau Anadolu uit op
259 van de 550 zetels, 17 te weinig
om alleen te regeren. Zo valt Erdo-
gans plan om meer macht toe te
kennen aan de president – hijzelf
– in duigen. Reden voor inwoners
van Diyarbakir, in het overwe-
gend Koerdische zuidoosten, om
gisteravond juichend de straat op
te gaan. Want de pro-Koerdische,
linkse HDP haalde met meer dan
10 procent van de stemmen de
kiesdrempel. Voor het eerst sinds
2002 zullen de conservatieven van
de AK-partij moeten onderhande-
len om een coalitie te vormen. De
HDP heeft al laten weten samen-
werking met de AK-partij uit te
sluiten. Het alternatief is een min-
derheidsregering.

VANDAAG 5
Anonieme twitteraar kwelt Erdogan

Volgens arts René Sprangers van aan-
bieder Prescan is de trend dat ‘pa-
tiënten zelf regie willen voeren over
hun kostbaarste bezit, hun gezond-
heid’, onontkoombaar. “Wij verwij-
zen maar een klein deel van onze
klanten door naar een Nederlands
ziekenhuis. We besteden steeds meer
aandacht aan nazorg. Mensen ko-

men gemiddeld juist met minder
angst thuis na een bezoek aan onze
artsen.”
Volgens haar woordvoerder hoopt

Schippers haar standpunt voor het
zomerreces bekend te maken.

NEDERLAND 6 ‘Lang niet
elke afwijking betekent iets’
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