merking te laten komen voor euthanasie. Ook zijn zij bereid in
discussie te treden over hulp bij zelfdoding. Met deze voorstellen zou België een stuk verder gaan dan Nederland in de
euthanasiewetgeving.
‘Maar dit moet in alle sereniteit gebeuren en niet meteen.
We wachten met wetsvoorstellen daarover tot na de verkiezingen volgend jaar’, zegt VLD-senator Jeanine Leduc in het
Belgische dagblad De Standaard (8 december 2003). Volgens
de Vlaamse socialistische senator Vanlerberghe komen de
voorstellen er ‘op vraag van de bevolking’. Op 6 december 2003
vonden liberalen en socialisten elkaar tijdens een studiedag
over de gevolgen van de euthanasiewetgeving die vorig jaar
werd ingevoerd. Die wetgeving kwam ook al mede op initiatief
van liberalen en socialisten tot stand.
De twee partijen willen nu met steun van hun Franstalige tegenhangers de wet nog verder oprekken, omdat de al ruime
Belgische wetgeving in de praktijk toch voor problemen zorgt.
Volgens Vanlerberghe ligt voortijdige levensbeëindiging bij
kinderen nog moeilijk bij de Franstalige liberalen en is euthanasie van wilsonbekwamen nog een pijnpunt voor de Parti
Socialiste. ‘Maar ze zijn wel bereid daar in alle rust over te praten’, zegt de Vlaamse senator in een toelichting in hetzelfde
dagblad. De socialistische senator denkt dat wilsonbekwame
of demente mensen wel in aanmerking kunnen komen voor
euthanasie als zij bij hun volle verstand nog een wens daaromtrent in hun laatste wilsbeschikking hebben opgenomen.
Sinds de euthanasiewet in België eind september 2002 van
kracht werd, zijn 203 gevallen van euthanasie geregistreerd.
Vlamingen zijn vertrouwder met euthanasie dan Walen.
Volgens prof.Distelmans, voorzitter van de federale evaluatiecommissie Euthanasie, gaat de toepassing van de euthanasiewetgeving mank, vooral vanwege het gebrek aan deskundigheid bij huisartsen. Distelmans: ‘Na een jaar praktijk is de euthanasiewetgeving aan verruiming toe’ (Gazet van Antwerpen,
8 december 2003).
Maar huisartsen hebben het moeilijk met de toepassing van
de euthanasiewetgeving. Er is te weinig overleg met collega’s
en ook de communicatie met de patiënt kan beter (De
Standaard, 5 december 2003). De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) wil het artsenkorps beter voorbereiden op de besluitvorming omtrent patiëntenrechten en euthanasie.

Europees advies hormoonsuppletietherapie
De hormoontherapie voor vrouwen in de overgang moet tot
een minimum beperkt worden en kortdurend gebruik dient alleen overwogen te worden als vrouwen door de typische overgangsklachten niet meer goed functioneren. Het voorschrijven
van hormonen als middel tegen botontkalking wordt ontraden.
Dit staat in een advies dat de Committee for Proprietary
Medical Products (CPMP) van het European Medicinal
Evaluation Agency begin december 2003 uitbracht. Diverse
lidstaten hadden om dit advies gevraagd (www.emea.eu.int).
De aanleiding voor de wetenschappelijke commissie van de
CPMP om een internationaal advies op te stellen was het toenemende aantal studies waaruit blijkt dat het gebruik van hormonen tot ernstige bijwerkingen aanleiding kan geven. Een
speciale ad-hoccommissie van deskundigen heeft zowel de
voor- als de nadelen van de hormoonsuppletietherapie (HST)
op een rij gezet.
De conclusie is dat er voldoende bewijs is dat HST bij vrouwen rond de menopauze vasomotorische symptomen onderdrukt. Ook voorkomt deze behandeling verlies van botmassa
en verhoogt ze de botdichtheid. Daarnaast zijn er bewijzen dat
door behandeling met HST botfracturen afnemen, zowel bij

vrouwen met als zonder risicofactoren voor osteoporose.
Eenzelfde effect werd waargenomen bij vrouwen met een lage
botdichtheid. Het preventieve effect op botfracturen verdwijnt
binnen een paar jaar nadat de behandeling gestopt is.
De kans op borst- en baarmoederhalskanker neemt volgens
de CPMP toe naarmate HST langer wordt gebruikt. Dit geldt
voor alle typen oestrogenen. Toevoeging van progesteron (van
welk type dan ook) verhoogt de kans op borstkanker en verlaagt de kans op baarmoederhalskanker. Verder bestaat er een
verhoogde kans op veneuze trombo-embolie, vooral gedurende het eerste jaar van gebruik. In tegenstelling tot eerdere berichten laten recente studies zien dat een combinatie-HST geen
positief effect heeft op hart- en vaatziekten. Inmiddels zijn er
gegevens waaruit blijkt dat combinatietherapie in het eerste gebruiksjaar kan leiden tot een myocardinfarct, maar er zijn nog
geen resultaten over het gebruik van alleen oestrogeen. Ook
zijn er bewijzen voor een verband met cerebrovasculaire accidenten. Er is geen bewijs dat een combinatie-HST de cognitieve functies bij oudere vrouwen verbetert. Wel is er enig bewijs
dat door het gebruik van een dergelijke combinatietherapie de
kans op latere dementie toeneemt.
Het College ter beoordeling van geneesmiddelen sluit zich
bij het advies van de CPMP aan en stelt dat HST alleen nuttig
is voor kortdurend gebruik met een minimale effectieve dosis
ter behandeling van menopauzeklachten (www.cbg-med.nl).
Dit is in lijn met de eerder verschenen standaarden ‘Osteoporose’ en ‘De overgang’ van het Nederlands Huisartsen
Genootschap (NHG). De NHG-standaard ‘De overgang’ is
door de CPMP-studie niet gewijzigd. Wel moet de afweging
van voor- en nadelen nog zorgvuldiger gemaakt worden
(http://nhg.artsennet.nl).
f.kievits
m.t.adriaanse

Binnenlands nieuws
Zorgautoriteit als ‘marktmeester’ voor de zorg
De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten een
zorgautoriteit als specifieke toezichthouder voor de zorgsector
in te stellen (persbericht ministerraad, 21 november 2003).
Deze zal moeten fungeren als ‘marktmeester’ wanneer de zorg
eenmaal is omgevormd tot een sector waar gereguleerde
marktwerking heerst. Het College Tarieven Gezondheidszorg
(CTG), dat op termijn moet opgaan in de Zorgautoriteit, heeft
de oprichting ervan met instemming begroet.
Het kabinet wil de Zorgautoriteit in 2006 een wettelijke basis geven. Maar in een brief aan de bewindslieden van VWS
stelt het CTG dat de termijn tot 2006 te lang is om daadwerkelijk als een Zorgautoriteit in oprichting te kunnen functioneren, zo meldt de Staatscourant (24 november 2003). Juist
nu doet zich volgens het CTG een goede gelegenheid voor om
op redelijk korte termijn de wettelijke verankering van de
Zorgautoriteit te bewerkstelligen. Dat zou kunnen via de toch
al voorgestelde wijziging van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG), de zogenoemde WTG ExPres, die overigens nog
naar de Tweede Kamer moet worden gestuurd.
De Zorgautoriteit zal zich onder meer bezighouden met het
volgen van de prijsontwikkeling op markten waar de prijzen
vrij zijn. Bij ongewenste ontwikkelingen kan de toezichthouder
zelfstandig ingrijpen. Waar de vrije markt nog niet regeert, zal
de Zorgautoriteit aanbieders aanmoedigen om de beste prijskwaliteitverhouding te realiseren. Zo zullen efficiënte aanbieders worden beloond met een opslag op de tarieven. Uiterlijk
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