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De gezondheidsinformatie in dit tijdschrift is gebaseerd
op recent wetenschappelijk onderzoek. In de medische
wereld kan absolute zekerheid evenwel nooit worden
gegarandeerd. Voor persoonlijk advies raadpleeg je het
best een arts.
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Te veel
zorg kan
de gezondheid
schaden

Een vriend van me vertrekt nooit op reis zonder een koffertje
vol geneesmiddelen en andere remedies. Praktisch natuurlijk
voor het geval er iets gebeurt, maar toch heb ik me vaak vragen
gesteld bij die grote lading doosjes en flesjes. Want is het
echt nodig om bij het minste kwaaltje, puistje of ongemakje
een behandeling op te starten? Is het bij uitbreiding écht een
meerwaarde om zo snel mogelijk naar de arts te rennen en van
hem of haar een voorschrift of een behandeling te eisen? En
zijn de vele onderzoeken, screenings, scans en behandelingen
wel altijd zo onvermijdelijk als zorgverleners ze willen doen
lijken?
Onze bijdrage op blz. 19 gaat dieper in op deze
overmedicalisering, de toepassing van behandelingen en tests
of het gebruik van geneesmiddelen waar het niet echt nodig
is. Nog afgezien van de financiële implicaties van al die zorg
(want ja, ze kost de gemeenschap en de patiënten handenvol
geld), kan dit teveel ook schadelijk zijn voor de gezondheid.
Een klassiek voorbeeld is het veelvuldig onzinnig gebruik
van antibiotica, dat ertoe heeft geleid dat de resistentie van
sommige bacteriën zo groot is geworden dat infecties niet
langer te genezen zijn. Maar ook op vele andere domeinen
in de gezondheidszorg is niets doen soms beter dan
ingrijpen.
Hoe kunnen we deze overconsumptie een halt toeroepen? Het
is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van artsen, medische
industrie, overheid ... maar ook van de patiënt. Want wie bij
de arts of in de apotheek om een middeltje vraagt, zal er in de
meeste gevallen ook één krijgen. Ik zal die vriend van mij voor
onze volgende reis toch proberen te overtuigen minder bagage
mee te nemen.
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