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Dit is de tekst van de NTvG Lezing 2016 die prof.dr. 
Johan P. Mackenbach hield tijdens de NTvG Dag op  
5 november 2016 in de Rode Hoed te Amsterdam.

Rudolf ViRchows ReVolutionaiRe jaRen
Wij staan op de schouders van reuzen en 2 deelgebieden 
van de geneeskunde staan zelfs op de schouders van een 
en dezelfde reus, namelijk Rudolf Virchow. Virchow  
(1821-1902) geldt als grondlegger van de moderne patho-
logie en ook van de sociale geneeskunde, of beter gezegd: 
de public health. ‘Politiek is niets anders dan genees-
kunde op grote schaal’ is een van zijn beroemdste uit-
spraken, die in de public health tot op de dag van vandaag 
vaak wordt geciteerd.1

Om te begrijpen hoe Virchow tot deze nogal eens ver-
keerd begrepen uitspraak kwam, moeten we terug naar 
het jaar 1848, een jaar waarin in alle Europese hoofdste-
den revoluties uitbraken. Aanleiding was de grote misère 
van de bevolking, die werd geteisterd door hongersnoden 
en epidemieën en zich onderdrukt voelde door autocrati-
sche regimes. Virchow, net afgestudeerd als arts, deed in 
februari en maart 1848 als secretaris van een regerings-
commissie onderzoek naar een grote epidemie die zich in 
Opper-Silezië had voorgedaan.2

Tijdens die reis moet hij een soort Paulus-moment heb-
ben gehad, een plotseling licht dat hem opging. Nadat hij 
had vastgesteld dat het een tyfusepidemie was, ging hij 
namelijk op zoek naar de achterliggende oorzaken. Die 
vond hij allereerst in de hongersnood van de bevolking. 
Maar daarmee was hij niet tevreden en zo vond hij de 
achterliggende oorzaak van de hongersnood in de 
armoede van de Pools sprekende boeren in Opper-Silezië, 
en de achterliggende oorzaak daar weer van in de brute 
onderdrukking van die boeren door de Duitse adellijke 
grootgrondbezitters.3

Dat een ziekte politieke oorzaken kon hebben, betekende 
dat herhaling alleen door politieke hervormingen kon wor-
den voorkomen. Bij terugkeer in Berlijn in maart 1848 was 
Virchow dan ook in een drieste stemming en sloot zich bij 
de revolutie aan. Hij stond zelfs persoonlijk met een pistool 
op de barricaden en publiceerde in een nieuw door hem 
opgericht tijdschrift artikelen met opruiende ideeën. ‘Art-
sen zijn de natuurlijke advocaten van de armen. Wie kan 
zich erover verwonderen dat het socialisme nergens meer 
aanhangers vindt dan onder de artsen?’ En: ‘Die Medicin 
ist eine sociale Wissenschaft und die Politik ist weiter 
nichts als Medicin im Grossen.’4

De revolutie mislukte echter jammerlijk en Virchow werd 
verbannen naar Würzburg, waar hij zich op de pathologie 
richtte en zijn ideeën over de cellulaire pathologie ontwik-
kelde. Die ideeën waren overigens doortrokken van poli-
tieke metaforen. Zo beschrijft hij in zijn boek Cellularpa-
thologie de cel als een autonome burger in de samenleving 
van het organisme.5 En zo zag hij omgekeerd de menselijke 
samenleving als één groot organisme dat gezond én ziek 
kan zijn. Wanneer die samenleving ziek is, zoals wanneer 
er een epidemie uitbreekt, is er een dokter nodig, lees: een 
staatsman die de politieke oorzaken van die epidemie weg-
neemt.

Het idee dat politici – als het goed is – een soort dokters 
zijn was overigens niet van Virchow zelf. Jeremy Bentham, 
de bedenker van het utilitarisme, had al verklaard dat wet-
geving niets is dan geneeskunde op grote schaal. De arts 
geneest de mensen immers stuk voor stuk, de wetgever bij 
miljoenen.6 Voor Virchow bleef het echter niet bij een ana-
logie. Voor hem waren artsen op grond van hun kennis 
over de oorzaken van ziekte ook bij uitstek geschikt om de 
samenleving te besturen. Na terugkeer uit ballingschap 
liet hij zich dan ook kiezen in gemeenteraad en parlement 
en bleef hij tot het eind van zijn werkzame leven actief in de 
politiek om daar te vechten voor drinkwaterleiding en rio-
lering, betere huisvesting en gymlessen voor meisjes.2

Politieke deteRminanten Van de Volksgezondheid
Mooi verhaal, zult u misschien denken, maar is het echt 
waar dat politiek geneeskunde op grote schaal is of ten-
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minste kan zijn? Over het antwoord op die vraag ga ik 
een balanceeract opvoeren, want enerzijds moet ik afre-
kenen met een paar romantische illusies, terwijl ik ander-
zijds artsen en andere gezondheidsprofessionals wil 
inspireren om zich meer met politiek in te laten.

Ik begin daarbij op veilige, empirische grond: wat weten 
we eigenlijk van het effect van politiek op de gezondheid 
van de bevolking? U zult er misschien van opkijken dat 
zelfs voor dit deelvraagstuk van de geneeskunde een spe-
cialisme is ontstaan, namelijk het vooralsnog piepkleine 
vakgebied van de ‘politieke epidemiologie’.7

In de politieke epidemiologie wordt onderzocht wat het 
effect van politiek in al haar gedaanten op de gezondheid 
van de bevolking is. Hierbij kan, evenals bij onderzoek 
naar effecten van de gezondheidszorg, onderscheid wor-
den gemaakt tussen politieke structuren (bijvoorbeeld 
een democratische versus een autocratische regerings-
vorm), politieke processen (bijvoorbeeld opkomst en 
stemgedrag bij verkiezingen), politieke producten (bij-
voorbeeld wetgeving en belastingen), en de uiteindelijke 
gezondheidsuitkomsten (voor- of achteruitgang in 
gezondheid van de bevolking).
Voor de laatste schakel in deze keten van oorzaak en gevolg, 
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dus het gezondheidseffect van concrete maatregelen waar-
over politiek is besloten, is het relatief eenvoudig om 
bewijsmateriaal te verzamelen, en dat is dan ook in over-
vloed beschikbaar. Fluoridering van drinkwater – in 
Nederland na veel politieke discussie helaas in 1976 afge-
blazen – verlaagt de prevalentie van tandcariës.8 De wette-
lijke verplichting tot het dragen van de autogordel en andere 
verkeersveiligheidsmaatregelen hebben de verkeerssterfte 
drastisch verlaagd.9 Invoering van een rookverbod in de 
horeca heeft – in andere landen dan Nederland – de inci-
dentie van het hartinfarct onder mee-rokers verlaagd.10

En natuurlijk beslist de politiek over de financiële mid-
delen die voor de collectief gefinancierde gezondheids-
zorg beschikbaar zijn. Loslaten van de ziekenhuisbudget-
tering en andere uitgavenplafonds in de gezondheidszorg 
heeft in Nederland na het jaar 2001 niet alleen geleid tot 
een sterke kostenexplosie, maar ook tot een snellere ver-
dere toename van de levensverwachting.11 En zo zouden 
er nog tientallen voorbeelden te geven zijn.

We weten een stuk minder van de eerdere schakels in de 
keten, dus van de invloed van politieke structuren en 
processen op de gezondheid van de bevolking, terwijl 
daarover toch heel wezenlijke vragen kunnen worden 
gesteld. Bijvoorbeeld: is democratie goed voor de volks-
gezondheid, of kan een autocratische regeringsvorm ook 
goed uitpakken? En zijn regeringen met een ‘linkse’ of 
een ‘rechtse’ signatuur beter voor de volksgezondheid? Ik 
zal een paar van die vragen kort beantwoorden en het 
antwoord illustreren met wat treffende gegevens uit de 
recente Europese geschiedenis – Europa is in de 20e 
eeuw immers een soort politiek laboratorium geweest 
waarin dit soort vragen goed kan worden onderzocht.
Ja, democratie is goed voor de volksgezondheid, althans 
onder het epidemiologische gesternte van de hoge-inko-
menslanden van vandaag. De invloed van de mate van 
democratie op de volksgezondheid is een van de meest 
onderzochte vraagstukken in de politieke epidemiologie 
en de meeste studies wijzen op een positief effect.12 Zo 
hebben de democratisering van Spanje en Portugal in de 
jaren 70 en die van Midden- en Oost-Europa in de jaren 
90 van de 20e eeuw een positief effect gehad op de levens-
verwachting, soms na een aanvankelijke dip.13 De verkla-
ring is waarschijnlijk dat democratisch gekozen regerin-
gen er meer aan gelegen is de belangen van het volk te 
dienen en dat een autocratisch machtsapparaat ook 
onvoldoende geloofwaardigheid heeft om mensen ertoe 
te brengen zich gezonder te gaan gedragen.
Daar staat echter tegenover dat autocratisch geregeerde 
landen onder andere epidemiologische omstandigheden 
ook heel succesvol zijn geweest. De Sovjet-Unie en andere 
communistisch geregeerde landen in Midden- en Oost-
Europa realiseerden in de jaren 40 en 50 van de 20e eeuw 

een spectaculaire toename van de levensverwachting 
doordat ze met hun centraal aangestuurde staatsappa-
raat een enorme inhaalslag konden maken bij de bestrij-
ding van infectieziekten en zuigelingensterfte. Rond 
1960 hadden ze West-Europa daadwerkelijk ingehaald, 
waardoor de verschillen tussen oost en west in levensver-
wachting minimaal waren. Maar toen de epidemie van 
hart- en vaatziekten toesloeg stonden deze landen met 
hun autoritaire structuren machteloos.14

Een tragische illustratie is die van de Baltische staten, die 
in de jaren 20 en 30 onafhankelijk waren en dezelfde 
vooruitgang op het terrein van de volksgezondheid ken-
den als Finland, maar in de jaren 60, ingelijfd bij de Sov-
jet-Unie, noodgedwongen het voorbeeld van Rusland 
gingen volgen, met stagnatie en later daling van de 
levensverwachting tot gevolg, totdat ze in 1991 opnieuw 
onafhankelijk werden.14

Het communisme is inmiddels als medicijn voor de 
volksgezondheid afgeschreven, ook vanwege de ver-
schrikkelijke bijwerkingen – denk bijvoorbeeld aan de 
gedwongen collectivisatie van de landbouw in de Sovjet-
Unie in de jaren 20 en 30, die een kunstmatige hongers-
nood in de Oekraïne veroorzaakte waarbij de levensver-
wachting tot rond de 10 jaar daalde.15 Maar hoe staat het 
met andere linkse ideologieën? Uit politicologische stu-
dies blijkt dat linkse politiek leidt tot een minder scheve 
inkomensverdeling en minder armoede,16 maar is linkse 
politiek ook goed voor de volksgezondheid?
West-Europese landen verschillen enorm in de mate 
waarin ze in de afgelopen decennia door linkse partijen 
zijn geregeerd, met Zweden bovenaan en Nederland 
ergens ruim onder het midden. Er blijkt echter weinig 
systematisch verschil te zijn in feitelijk gevoerd gezond-
heidsbeleid of uiteindelijke gezondheidsuitkomsten. 
Alleen op het terrein van tabaks- en alcoholbeleid hebben 
landen met veel cumulatieve jaren sociaaldemocratische 
regeringsdeelname een voorsprong, misschien omdat die 
partijen minder moeite hebben met paternalistische 
maatregelen of minder hun oren naar de belangen van de 
industrie laten hangen.17 Veel andere onderwerpen van 
gezondheidsbeleid zijn – gelukkig maar – zo weinig poli-
tiek gepolariseerd dat er ook steun voor maatregelen te 
vinden is bij centrumpartijen of rechtse partijen.

toch hebben we de Politiek haRd nodig
De onderzoeksresultaten van de politieke epidemiologie 
laten dus zien dat we ons niet al te veel illusies moeten 
maken. Politiek kan zeker geneeskunde op grote schaal 
zijn, maar in al te hoge doseringen kan dit geneesmiddel 
ook vreselijke bijwerkingen hebben. Verder is de relatie 
tussen politieke determinanten en gezondheid een stuk 
minder eenduidig dan je misschien zou verwachten.
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Toch staat vast dat veel gezondheidsproblemen alleen 
effectief kunnen worden bestreden door collectieve maat-
regelen die politieke besluitvorming vereisen. In het verle-
den is gebleken – ik noemde daarvan een aantal voorbeel-
den – dat dat ook heel goed kan, maar ook dat daarvoor 
vaak een taaie strijd moet worden geleverd.18

Dat komt doordat gezondheidsrisico’s vrijwel altijd ver-
knoopt zijn met economische belangen, die sterke tegen-
krachten kunnen mobiliseren. Natuurlijk wil de vuurwerk-
industrie geen verbod op het afsteken van consumenten-
vuurwerk in oudejaarsnacht en de alcoholindustrie geen 
verdere beperkingen van de verkoop van alcoholische 
dranken. En als die economische belangen een verbond 
aangaan met ideologisch bepaalde opvattingen over vrij-
heid en individuele verantwoordelijkheid is het lastig om 
politiek draagvlak te krijgen voor effectieve maatregelen.

Dat brengt ons op de vraag wat, vanuit de volksgezondheid 
gezien, nu de politieke prioriteiten zouden moeten zijn. We 
zijn het er waarschijnlijk snel over eens dat de politiek aan 
professionals in de gezondheidszorg voldoende ruimte, 
financieel en anderszins, moet geven om hun werk te doen. 
Maar er is meer nodig, zodat er effectieve maatregelen 
worden genomen tegen al die gezondheidsrisico’s die op de 
stoep van de gezondheidszorg worden neergelegd, maar 
die we binnen de gezondheidszorg niet kunnen oplossen.
Mijn voorstel voor wat die prioriteiten zouden moeten zijn 
– onvermijdelijk enigszins gekleurd door mijn eigen opvat-
tingen – betreft 3 grote problemen in de volksgezondheid, 
nu of in de toekomst, waaraan iets moet worden gedaan 
omdat we anders in de gezondheidszorg zullen blijven 
dweilen met de kraan open.
Een eindspel tegen tabak Roken is nog steeds de belang-
rijkste oorzaak van ziekte en voortijdige sterfte in Neder-
land, en het is onbegrijpelijk dat we toestaan dat jaarlijks 
tienduizenden jongeren verslaafd raken aan een product 
dat bij normaal gebruik de helft tot twee derde van zijn 
gebruikers doodt. De enige rationele aanpak is die van een 
radicaal eindspel tegen tabak, waarbij we inzetten op de 
volledige of bijna volledige eliminatie van tabak uit de 
Nederlandse samenleving.19

Minder sociaal-economische ongelijkheid In de laatste 
decennia zijn opnieuw grote sociaal-economische gezond-
heidsverschillen ontstaan, die weliswaar een heel andere 
ontstaanswijze hebben dan in Virchows tijd, maar die 
evenzeer nauw verbonden zijn aan sociale ongelijkheid op 
vele terreinen: opvoeding en onderwijs, woning- en 
arbeidsmarkt, verdeling van inkomen en vermogen, … Als 
die ongelijkheid toeneemt, zoals nu het geval is bij de inko-
mens- en vermogensverdeling, kun je erop wachten dat 
ook de gezondheidsverschillen verder gaan toenemen.20

Tegengaan van klimaatverandering Op de lange termijn 
is onze veel te grote ecologische voetafdruk de belangrijk-

ste bedreiging van de volksgezondheid. Klimaatverande-
ring is daarvan een belangrijk onderdeel. En hoewel de 
gezondheidsrisico’s in welvarende landen in gematigde 
klimaatzones hopelijk wel meevallen, zullen in andere 
delen van de wereld grote problemen ontstaan die indirect 
ook hier zullen doorwerken.21 Om de tweegradendoelstel-
ling uit het akkoord van Parijs (2015) te halen moet de uit-
stoot van CO2 heel snel terug naar bijna nul, wat enorme 
veranderingen in de economie en in ons gedrag vereist.

Stel nu dat we bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 
volgend jaar zouden willen stemmen op een politieke partij 
die het allerbeste met de volksgezondheid voor heeft, welke 
partij zou dat dan zijn? Zoals u weet rekent het Centraal 
Planbureau de verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen altijd op hun economische effecten door, en ik zou 
graag zien dat het RIVM dat zou doen voor de gezond-
heidseffecten, maar helaas gebeurt dat nog niet.
Afgaande op de tekst van de concept-verkiezingsprogram-
ma’s van de politieke partijen (www.deverkiezingswijzer.
nl), verwacht ik dat die keuze nog niet zo eenvoudig zal 
zijn. De grote thema’s op het gebied van de gezondheids-
zorg zullen de langdurige zorg, de marktwerking en het 
eigen risico zijn. Alle partijen wijden warme woorden aan 
de noodzaak de knelpunten in de langdurige zorg op te hef-
fen, en veel partijen willen de marktwerking terugdringen 
en het eigen risico fors verlagen of afschaffen. Maar er is 
wat te kiezen, want die laatste 2 voornemens ontbreken bij 
de VVD en bij D66.
Voor de volksgezondheid is belangrijker wat de program-
ma’s zeggen over tabaks-, inkomens- en klimaatbeleid. 
Hierover lopen de opvattingen veel meer uiteen, waarbij 
linkse partijen niet alleen meer inkomensnivellering voor-
staan, maar ook krachtigere maatregelen voorstellen om de 
CO2-uitstoot terug te dringen. De klassieke links-rechts-
tegenstelling heeft echter maar beperkte voorspellende 
waarde voor het tabaksbeleid. Zo wekt het geen verwonde-
ring dat GroenLinks gedetailleerd uitgewerkte plannen 
heeft op het gebied van inkomens- en klimaatbeleid, maar 
wel dat het geen woord zegt over tabaksbeleid.

Politiek engagement Van gezondheidsPRofessionals
Stemmen bij verkiezingen is niet de enige en zeker niet de 
krachtigste manier waarop we als gezondheidsprofessio-
nals invloed kunnen uitoefenen op politieke besluitvor-
ming. Maar hoe ver zou je in die beïnvloeding kunnen of 
moeten gaan? Daarbij kun je denken in termen van een 
‘ladder van politiek activisme’.1

Die ladder heeft 4 sporten. Op de onderste sport staan 
diegenen die zich geheel afzijdig houden van politiek, op 
de tweede sport diegenen die hun ervaringen of onder-
zoeksresultaten actief onder de aandacht brengen van 
politici en hun ambtenaren, maar zonder drukmiddelen in 
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de richting van de ene of de andere oplossing te gebruiken. 
Op de derde sport staan diegenen die een stap verder gaan 
en actief beleidsmakers proberen te beïnvloeden, bijvoor-
beeld door intensief voor een bepaalde maatregel te lob-
byen of informatie strategisch te gebruiken. Ten slotte 
staan op de hoogste sport mensen als Virchow die zelf als 
politicus actief worden, bijvoorbeeld door zich in het par-
lement te laten kiezen of een ministerschap te ambiëren.
Wie voor het laatste kiest is in goed én slecht gezelschap, 
want ook hier is de praktijk rommeliger, en zelfs bloede-
riger, dan men zou wensen. Er zijn vele tientallen bekende 
politici met een artsdiploma, sommige beroemd, andere 
berucht: van Salvador Allende tot Bashar al-Assad, van 
Che Guevara tot Els Borst, van Radovan Karadzic tot Gro 
Harlem Brundtland, … Dat dokters betere politici zijn, 
zoals Virchow dacht, geloof ik niet, maar toch zijn som-
mige van deze collega’s inspirerende voorbeelden.
Eén daarvan beschouw ik zelfs als een moderne Virchow, 
namelijk Bernard Kouchner. Er zijn opmerkelijke over-
eenkomsten tussen zijn levensloop en die van Virchow, 
zij het dat een uitstap in de pathologie bij Kouchner 
geheel ontbreekt. Ook dit verhaal begint in een revolutie, 
namelijk die van 1968, dit keer niet in Berlijn maar in 
Parijs. Bernard Kouchner, net afgestudeerd als arts, 

stond in mei 1968 op de barricaden en maakte later in 
datzelfde jaar evenals Virchow een reis naar een land 
waar hongersnood en epidemieën heersten, namelijk 
Biafra. Op grond van zijn ervaringen daar richtte hij Art-
sen zonder Grenzen op, een organisatie die zich anders 
dan het Rode Kruis openlijk uitspreekt over politieke 
misstanden als die de oorzaak van honger en ziekte zijn.22

conclusie
Het gedachtegoed van Rudolf Virchow is dus nog springle-
vend. Politiek kan geneeskunde op grote schaal zijn en 
politiek moet soms geneeskunde op grote schaal zijn, maar 
eenvoudige recepten zonder risico op bijwerking zijn er 
evenals in de gewone geneeskunde niet. Daarom is het 
leven op de hoogste sport van de ‘ladder van politiek acti-
visme’ waarschijnlijk weinig benijdenswaardig. Maar 
opklimmen naar de derde sport en ons stemgeluid over wat 
belangrijk is voor de gezondheid van de bevolking wat 
krachtiger laten horen? Dat zouden toch meer van ons 
moeten doen.
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