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DE PLAATS VAN DE KLINIEK IN DE BIOCHEMIE

door

DR. H. C. HEMKER EN PROF. DR. A. A. H. KASSENAAR
Laboratori,a voor Pathologische Ghemie, I,nterne Genees,kunde,

Rij ks-U niversiteit Leiden.

Er zijn een aantal redenen o'm op dit ogen,blik een du,idelijk standpu,nt te
bepalen over de plaats van de med'ische bioch,emie ten opziohte van
de biochemie rin de facurlteit der wiskuinde en natuu,rwetenschappen.
De ,belangrijkste reden is de uit de Wet Unriversitaire Bestuurshervor-
m'ing voontvloeiende konsekwentie van de samenwerkin,g in €6n vak-
groep tussen de bioohemici ui,t deze beide taculteiten.
Naar de letter van de wet zou een dergelijke vakgroep verantwoording
schuldig zijn aan 6en Faculteitsraad. Op het eerste gezic'ht lijkt het
voor de ,hand te liggen dat dit de Faculteitsraad der wiskun.de- en na-
tuurwetenschaprpen zou zijn. Dit is ten'minste het standpunt, dat door de
meeste leken .en 'door sommige biochemici wordt .ingeno,men; hierbij
houdt men echter onvoldoende re'keni,ng met het fef,t dat een kon-
stante intensi,eve wisselwerking tussen de biochemie en de genees-
kunde voor beide vakken essentieel is.

Het komt ons voor 'dat er een tendens bestaat de medische biochem'ie
als een vorm van toegepaste bioohemie te zien, die qua o'nderzoek en
onderwijs aan de natuu,rwetenschappelijke biochem,ie ondergesch,ikt is.
Het ,lij,kt o.ns dat er op grote schaal te wei'nig aandacht wordt besteed
aan de ess,entieel eigen bijdnage van de medi'sohe sektor irn ,het g+'
heel van de b'iochemie. O,nzes ,i,nziens staat op het ogenblik de bio-
c,hemie in een te eenzijdig ,l,icht en brengt d'it rhet ge\/aar mee, dat er
strrukturele ,beslissingen zouden kunnen worden genomen die een
ernstig nemLmende irnvloed zouden kunnen hebben op de toekomstige
ontwikkeling van d,e gehele biochemie in Nederland, explriciet ook op
d,ie van 'de natuurwetenschappelij,ke, en ,n'iet slechts van de medische
bi,ochem'ie; zij ,het dat de laatste wel een bijzoinder gevaar loopt. Te-
vens dient men zich er 'rekenschap van te geven dat een struktuur, die
nadelig 'is voor de medische bioohe'mie, risiko's rnet zioh rneebrengt
voor de voil:ksgezondheid en 'daarom een zaak is, waarvan de port6
verd,er strekt dan onderwijs en wetenschappen.
De klinische 'chemie, het u'itvoeren van routinebepalingen in patienten-
materiaal zullen wij buiten beschouwing laten. We zullen o,ns beper-
ken tot de vnaag of e,r een speoifiek medische 'biidrage ,bestaat en
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moet bestaan op het vlak van de ,bi,ochem,ische opleiding in zowel de
medische als de natuu'rwetenschappelijke faculteit, en op het vlak van
het grensverleggen'd ,biochemisch speurwerk als geheel.

Wij willen de stelling verdedigen dat h€t zwaar,tepu,nt van de medische
biochemie behoort te val'len daar waa|bio,chemici en medici (met na-
me ook clin,ici) nauw samenwerken, dat daardoor het medisch-bio-
ohemisch onder.wijs pas effioient wordt en dat daardoor de bioche-
mische research mogelijkheden word,en geboden die niot openstaan
voor de ,,natuurwetenschappelijke" biochemi,e in engere zin.

Om deze stel,ling te verdedigen is het nutti'g te onde'rschelden dat de
medische biochemie in het geheel van de biochemische wetenschap-
pen twee funkties heeft, nl.

a. een receptorlunktie, waar het erom gaat bstaande biochemische
kennis toe te passen op vragen van diagnose, pathog€nese en the-
,rapie, en

b. een donorfulktie, waar het bestuderen van palhologische situaties
de omstandigheden schept die het mogelijk ,rnaken fundamentele
problemen uit de biochemrie tot oplossing te bren,gen d,ie anders
niet di'rekt voor experimentele benadering openstaan.

Als men alleen d.e receptorfunktie onderkent, verkrijgt men in goede
benadering ,het beel'd van de medische biochemie, zoals dat bij wis- en
,natu,u,rkundigen veelal vi:geert, nl. de medisohe bfochemie is 66n van
de vormen van toegepaste blochemie en ste,lt geen bijzondere eisen,
behoudens de 'bllkueldvernauwing die 'meestal 'met toegepast werk sa-
mengaat. Zelfs dit is, zoals wij straks zullen zien, gemakkelij'k te ber
strijden. De grofste beoordelingsfouten wo'rden echter .pas gemaakt als
men de donorfunktie van 'de medische biochemie niet meer onderkent,
als men 'niet meer inziet dat de medische bi,oohemi,e researchmogelijk-
heden biedt, die voor de .natuurwetensohappelijke bioohemie niet toe-
gankel,ijk zijn.
Het beoord,e.len van d'e situatie wordt bemoeiliikt doordat de donor- en
receptorfunktie van de biochemie'ni,et verbonden zijn met duide.lijk her-
kenbare verschil,lende ri'nstituten of leerstoelen. Er ,bestaat in sommige
faoul'teiten wel een scheidslijn binnen de rmedische chemie, 'nl. tussen
patholog,i,sche €n fysi'olog,ische chemie, 'maar deze ,is tot op grote hoog-
te anbitrai,r en onafhan'kelijk van de dorno.r-r€ceptorfunkitie.
De donorfunktie kan niet beter worden 'geillustreerd 'dan door op te
merken dat de fysiologische chemie aan d'e med'i'sohe faoulteit de
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bakermat is van ten ,n,aaste bij de gehele bi,ochemie, ,ook drie iin de
faculteit rder wiskunde en ,natuurwetenschappen. Aan de .basis van vele
n,u zelfstandige ,biochemische problemen staat ,een ,kliinische vraagstel-
liing. Deze ontwikkel,ing van klinisch-fysiologisohe vraagsteiling tot zelf-
standig natuurvvetensohappelijk ondezoek bevindt zich voor verschit-
l,ende onderwerpen in ,een verschillend stadiu,m. Dit is ,b.v. te illustreren
aan 'de studri'e van ,normale en pathologische hemoglobines, het insuli,ne
en zi jn funKies, de , immunologie ,en de bloedstol l ing. De neig, ing van de
fysiologische chemrie om zic'h steeds sterker fysisoh-chemisoh en min-
der biologisch te ontwikkelen m,oet sterk worden toeg,ejuicht, maar te_
gelijkertild 'niet als alleenzaligmakend worden gezien. lmmers, alleen
door uitbreldirng in de fysisch-chemische richilng is het mogelijk ook
de biochem'ie voldoende exakte ,basis te verschaffen. H,et gebied dat
,d'e ,bio'ohemie daarmee gaat bestrijken wordt echter zo groot, dat dit
een speoialisati'e bi,n,nen de bio,ohemie noodzakelijk {maakt. Zo o,ntstaa,n
dan,medisch-biologische, .n,aast fysisch-chemisch geinteresseerde bio-
chemici, imet allerlei schakerirngen d,aar tussen in. Dit alles is n,og een
g,ezond'e ontwikkeling.

Er d,reigt echter iets mis te gaan als er door vertegenwoordigers van
66,n van deze rich'tin,gen van wondt ,uitgeg,aan dat de ,,ware,' bio.chemie
te vinden i,s in de richting d,ie zijzelf vertegenwoordigt. Dit is wat op
het o,g,enbli'k dreigt het evenwic'ht in de 'b,io,chem,ie te verstoren. Het
begint erop te 'lijken dat men niet alleen ,h,et zwaartepu,nt van de
bioch,emie-beoefening ,lokaliseert in de faoulteit d,er wiskunde en na-
tuurwetenschapp,en, rnaar ook dat men aan de medisoh,e faculteit het
beoefenen van de ,b,iochemrie degradeert tot bioch,emrisch basisonder-
wijs ten behoeve van een vakschoo'|. He't essentidle gevaar hiervan is
dat verwaarlozing van de eigen ,in.breng van de ,medi,sch-bio,logische
h,oek ,een verarming van de totale ,biochemie ten gevolge heeft.

Wat ,hier voo,r de fysi'oilog,ische chem,i,e gezegd wo,rdt, is a for i,oni van
toepassing op d,e path,ologische chemie. Laat een brede opvatting van
de nartuurwertenschappelijrke biochemie nog toe, dat zij de medisch-
fysiologris,che chomie ,ormrat, de pathol'ogische ,bioch,e,mie blijft .bij uit-
stek een aangelegenheid van d'e med,ische facurlte,it, omdat zij tot taak
heeft de ,,experiments of nature" die zich als ziekteprocessen in de
kl,iniek presenteren, voor bioohemisch ondezoek toeg,a,n,kelijk te ma-
ken.
Dit laatste ris ri,n belang,rijke rmate een ex,ploratie- en ko,m,m,unikatie-
probl,eeim. Wiil men .als bioche'm'i,cus profite,ren van de mogelijkheden die
de klini,ek 'biedt, rdan ,moet men zi'ch de moeite. geven u,it het kliinisch
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mate,riaal een biochemisoh,e vraagstel,lin,g te desrbilleren.

Een rveel ,gehoorde ,klacht van biochemici, en trouwens rook van mathe-
maftici, fyaici, rinformatici, psycho,logen etc. is dat 'de medicus zijn
problem,en rn'iet adekwaat kan formuleren. Ze,lfs het woord ,,dom" wil
in rd,it verband nog,al ,eens val,len. Deze klacht ris cfnigsgrond, en berust
op rornwil of onvermogen de omgangstaal van de gespreks,partner op
zij.n rmeri es te beoordelen. Natuurlij,k ,is die taal ongeschrikt om als ver-
voermirdde,l voor bi'ochemische en/of natu,urwetenschappelijke gedach-
ten te'diienen, want hij ,i,s erop gerioht te dienen irn medische situaties.
Dit houdt tooh niet in dat ,ontcijieren van die taal 'niet 'de eerste stap
kan zijn n,aar het opbssen van een boeiend problee'm.

Dit vraagt van de in de ,natuunrvetensch'appen opgel,eide biochemicus
een i'n,spannring, 'drie hern ,i'n het algem,een 'min,der gem,akkelij,k afgaat
dan ,het ui'tbreiden van zij,n belangstel,li,n,gssfeer naar de fysisch-che-
mische riohting. ,Hierdoor 'dreigt de biochemie te ver.vreem'den van de
,,experiments of nature" en d,aarmee te verarmen. De oplossing ligt voor
de thand. De taak die de biochom,icri aan ide faculteit der wis- en na-
tuu,rku,nde ,laten liggen, ris precies de taak die d,e biochemici aan iJe
medisohe faoulteit beho,ren te veruul,len. De taak voor de biochem:icus

- in de rnedische faculrteit wondt ,daardoo.r wel ,een moeilijke. Hij zal
im,mers al,leen vervuld kunnen word.en door een ,chemircus d'ie de moei-
te heeft geno'men zich in special'istisch Lmedis,ch,e ,problemen te vetdie-
pen rof 'door een ,m,edicu,s die zich tot b,iochemicus heeft ontwikkeld.

Het verzwegen verwijt \ran de biochemioi sec is, dat dergelijke hybrii'de
figuren geen goede vaklu'i ku,nnen zijrn. Dit is even m,oeilijk te bewiizen
als te weerleggen. Deze ,h,oudi,ng wordt misschien ge'deelte,lijk veroo'r-
zaakt d,oordat men o,nd'er 'd,e ,,n'atuunlretenschappeilijrke bioohemici" het
verschi,l tussen med,irsche ,birochem,ici (a fortlori weer de patho'log,ische
chemie) en d,e kl,i'n'ische chemie 'n'iiet tot zich door laat dri,ngen. Kli-
nische chemrie kan ln zijrn kaalste vorm, maar ,nog zeer efficient, be-
staan uit en kombi,natie \ran analytisohe che'mie en 'henkenning van het
patroon van 'een serle analytische resurlta{en ,ten behoeve van de diag-
nostiek; zonder idat er 'd,us n,aar e,en 'bioohemisch en/of pathogenetisch
meoh,anisme wordt gevraagd. H'et wezenlijke va,n de me'dische bio-
ohemie ris 'echter dat zij w6l achter dergelij'ke meohanismen heen ziit.

Als men aanvaardt dat de 'medische biochernrie een eigen gezicht heeft
in de z'r,n zoals hierboven omschreven, heeft dit zijn ko,nsekwenties
voor onderwijs, ondeaoek en struktuur,
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Ondenrijs

Er is een hoeveelheid propaedeutische bi,ochemie, die voor wis- en
natuurku'nde en medicijnen niet verschilrt. Deze stof zelfs laat zich
echter ten behoeve van het onderwijs in de medische faculteit larderen
met illustraties uit 'de medische sfeer. In het kader van het verkort
kurrikulum zal 'de 'noodzaak hientoe eerder toe- dan afnemen. Dit ver-
eist een centrale plaats voor de medisch geinteresseerde docent, om-
dat hier een verband gelegd moet worden dat ni 'et in de leerboeken te
vinden is.

Hot pre-kandidaatsonderwijs zal zich op de medische behoefte moe-
ten afstemmen; naast een acceptabel minimum aan propadeutische
bi,oohemie zal reeds v66r het kandidaatsexamen een systematische be-
handeli 'ng van onderwerpen uit de pathologische chemie een soepele
overgang moeten vormen naar de meer kasuistische behandeling van
de patho'logische chemie in het kader van het klinisch onderwijs. Als
het onderwijs tot het ar,tsexamen kan teruggrijpen op een adekwaat
fundament, en via de pathologisohe biochemie een brug kan slaan
tussen basiswetenschap en kl'irniek, zou dit een ideale si uatie ziin;
,dit vereist echter reeds v66r het kand'idaatsexamen aangepast onder-
wijs. Het acceptabel minimum kan niet al te laag l iggen' ln tegenstel-
ling tot de kandidaat wis- en natuurkunde ontvangt de kand'idaat rnedi-

cijnen nooit meer systematisch onderwijs in de ,biochemie, hij zal dus

een afgerond pakket tot zijn beschikking moeten hebben.

Het onderwijs in de faculteit der wis- en 'natuurwetenschappen ligt
geheel anders; hier moeten mensen opgeleid word'en in het metier van

de daadwerkeli jke beoefening van de biochemie' Hiervoor is een ze-

kere .propaedeuse nodig, maar daarnaast moet het vak vooral in de
praktijk geleerd worden, of in ,ieder geval onderwezen op een wijze

d'ie n,auw bij de praktijkbeoefening aansluit. Daarom moet iedereen, die

hier doceent, ook ,nauw ,bij d,e research betrokken zijn. Nu is in de

research iedereen uit de aard van het feit 'dat hij op 66n gebied een

frontgevecht levert een zeer gespecialiseerd'e kracht.
Goed onderwijs in de faculteit der wiskunde en 'natuurwetenschappen

vraagt ve€l van die krachten om te voorkomen dat de stu'denten een te

eenzijdige opleidi 'ng kri jgen. Waar er een goede samenwerking is

tussen,medische biochemie en,,natuurwetenschappeli jke" biochemie

zoals in Amsterdam zien wij b.v. dat naast de stud,ie van de mitochon-

driale stofwisseling, die voornameliik door de docenten in de faculteit

des wisku,nde en natuurwetenschappen wo,rdt bedreven, de studenten
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aan de taculteit der wisku,nde en 1n'atuurwetenschappen even hard pro-
fiteren van .de studrie van ,nuoleinezuren in de med,ische faculteit. De
lab,oratoria voor medische biochemie moeten drus vool de studenten
van de faculteit der wiskunde en nattlurwetensohappen o'penstaan.

Aan de faculteit der wisku,nde en natu,urwetenschappen zou door de
medisch-biochemici aan,geboden moeten worden ten behoeve van hun
medische geiinteresseerde studenten een,ko'llege,pathologische bioche-
m'ie te verzorgen.

Samenvattend:

Het cursorisch ,gedeelte van de opleid'i'ng'van 'de ,medioi ,is zo speciflek
dat het 'n'iet o,nider auspicien van 'de faou'lteit'd,er wisku,nde en natuur'
wetenschappen ,al,leen zou mogen val,len. Het praktische gedeelte van
de opleiding irn de faou;lteit der wiskunde en natu'urwetenschappen zo'u
verrrijkt ku'n,n,en wonden met d'e 'mogelijkheden van de med'isch'e bio-
chemie.

Onderzoek

ln het kader van ,h,et rationaliseren van de oysphsidgu,itgaven en het
daaruit voortkom,en'de wetensohapsbeleld zou ,he{ zi,nvol zijn als een
vakgroep medische bi'ochemie een 'programrma van onderzoek zou op-
stellen met een centraal thema waarbij de versc'hillen'de werkg'roepen
elkaar .aanvulten. Uit een 'derg€lij'k plan rno'et d'uidelijk 'btij'ken dat het
slechts aan de,medische faqulteit kan worden 'gerealriseer.d, iu'ist omdat
het specifiek m,oet pncf,iteren van de boven aan,gehaalde karakteristieke
mogelijkheden van de ,medisch€ bi,ochemie en dat het daardroor geen

duplikatu,u,r imet de faoulteit der wiskunde en natuurwetenschappen kan

opleveren. Dit 'houdt rn.iet in, 'dat 'de 'medisohe bioohemie een zuiver

toegepast karakter zou moeten hebben, integendeel. Waar een onder-

zoek, dat uit een Imedieohe vraagstellting is \roortgeko'men' stuit op nog

onopgelost€ fundamrentele problemen, ontstaat bij 'u'itstek d'e situatie

dat ,een m,ed,ische vraagstelrlirng aan'leidin,g geeft tot fun'damenteel on-

derzoek, dat anders 'ni,et ,begoinnen zou zijrn. Dit deiinieert d,an vanuit

een andere ,gezichtshoek de fysiol,ogische 'chemie. Het lllustreerd ook

weer de vloeien'd'e overgang tussen de fysio'logische en de patholo-

gische chemie,,het.vestigt eveneens de aandadht,op rhet feit dat de

natuurwetenschappelijke 'kennis en kun'de van een ,,medisch bioche-

mic'us" van hetzelfde g'ehalte moet zijn als die van zijn ,,naluurweten-
schappeli jke" collega.
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Op het gebied van de gespecial iseerde 'biochemische kennis zul len
de medische biochemici een ander pakket aan te bied,en hebben dan
de,,na{uurwetenschap'pel i jke"'biochemici.  Deze twee,pakketten bl i jken
elkaar, overal waar een goede samenwerking is, 'goed te kunnen aan-
vulrlen. Sam,enwerking is d,us ni'et alleen van belang voor het ondenrijs
in de faculteit der wiskunde- en natuu,rwetenschappen, maar ook voor
de gehele ,researoh.

Struktuur

De konklus,ie die zich uit  het voorgaande opdri,ngt ' is dat er een struk-
tuur moet ko,men diie het mogelijk maakt dat er naast een hoge mate
van samenwerki'ng ijzersterke garanties blijven bestaan voor

a. het goede soont onde,nivi js aan de medische studenten

b. een goede service ( in de geest van donor-fu,nktie) aan de cl i 'nici ,
en daarmee het handhaven van het volksgezondheidsaspekt

c. een goede ,toegang van de biochemici tot de mogeli jkheden die de
kl,in'iek biedit

d. een adekwaat beschikbaar stel,len van alle universritaire biocherni-
sche know-how voor de chemie-studenten

e. een aderkwaat samen,gaan van medische en natu,ur'wetenschappe-
lij,ke bioohemie op het gebied van de nesearch

Wij kunnen de verschirll,ende oploss'i'ngen die theoretische mogelijk zijn
nu stuk voor stuk opsch,rijven,

L Een vakgroe,p biochemioi, verantwoord,elijk naar de faculteits,raad
van wis- en natuurkunde. Deze oplossing geeft geen garanties voor'a.,  

maakt b. bi jna,onmogeli jk en zal c. verwaarlozen; d. en e. zi jn
echter verzekerd.
Hoe slecht deze oplossi,ng is, z'iet men u,i't deze absurde konse-
kwen,tie: In het kader van de inspraak zullen de studenten wi's- en
natuurkunde in hun faculteitsraad mogen medebeslissen over het
,onderwijs ,aan medische stud'enten, deze I'aatsten zelf komen er
ech,ter ,niet aan te pas.

ll. Een tweede mogeilijkh'eid is, dat de vakgroep biochemie verant-
woording sc,hu'ldig wordt aan de faculteitsraad van de geneeskunde.

Deze moge'lij,kheid ,is s,lecrhts rysrirv1,ig, maar wel sig,nifikant, minder
ebsund dan altennatief l. De bioohemici zouden ,i,n de ,medische fa-
culteit mrinder,geisoleerd zij'n dan de rmed'ici ,in de wis- en ,natuur-
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kund,e. Vele leden van d,e med.ische tacu,lteit ,hebben een ,natuu.rfi,lo-
sofische roplgri6lriylg, vele ,med,i,ai in ,un'iversitai.r v,erba,nd zijn natuur-
wetenschappelijk ,,beemet" en h t versch,i'l tussen de ,bio.chemie en
de oelbi'ol.og,ie of de fysio'logie d,ie in ,de facuilfieit d,er wis,kunde en
,n.atuurwetensohappen rniet voorko,m,en, is eigenlij,k helemaal niet zo
groot.

lll. Ten rderrde bestaat de ,mogelijkhoid van ,het ,n,iet samengaan der
vakg,roepen ,,bioch'emi,e" aan d,e faculteit der wis- en natuurkunde
en ,,,medische chem,ie" aan de faculteit d,er geneesltu,nde.
Eisen a., rb. en ,c. zijn hiermee gegarandeerd, ,maar d. en e. ,niet,
a!,thans n'iet bet'er d,an zij dat nu zij,n. l,n ,g,erirnge mate geldt het-
zerlfde ,bezwaar voor een variant op deze ,mogeli}laheid: de fysio-
lo,g,ische chemie van de faou,lteit der geneeskunde en de biochermie
van de faoult€it 'der wi,skunde en ,natuurwetensohappen vor,men 66n
vakg,roep, terwij.l de pathologrische ,chemrie ,in de faculteit der ge-
ne'eskunrd,e ,blijft, als eigen vakgnoep ,of samen nnet e pathologie
,of de inwenrdigre geneeskund,e.

Belde ,op,l,ossirn,g,en ,zouden slechts acceptabel zij,n als een overkoepe-
,lende stru,ktuur de eisen van samenwerking (d. en e.) zou gara,n-
deren. Deze struktuur zo,u een ged€oailleerd reglement vereisen,
d,at de onafhan,kelijkheiid en de .afhankelijkheid van de twee vak-
groepen vastl,egt.

lV. Een vakgroep van alle 'biochemici is verantwoordiin,g sch,uldig aan
twee faculteltsrad.en. Mits goruggesteund door een door beide fa-
culteiitsraden goedgeleu,rd'reg.lernent dat de veranrtwoordelUkheid
va;n i€der van d,e ,raden \rastlegt liikt deze ,op,lossi,ng zsker te vol-
doen. In g,note trekken zal de uiteindelijke vorm ni,et veel van d,ie
su'b 'lll versohillen. In beid€ gelval,len lmrners wordt de wet zodan,ig
geilnterpreteend dat ,met behulp van een extra ,reglement diversitelt
en samenwerking gegarandeerd zijn. Welke van de twee vonnen de
voorkeur heeft vereist een meer gedetailleerd ond,erzoek, en valt
bu'iten ,het kader van dit stu,k; ook al omdat dit niet mogelijk is zo,n-
der d,e verschi,llende lokale sltuaties te besohouwen en dE aa,n-
dach'l zou afleiden van de hoofd,lijn van ons betoog: Ds biochemie
is van belang voor de geneeskuprde €n de geneeskunrdre ,is van be-
la,ng voor de biochEmie, deze belan,gen ko,men niet tot ,h,un reoht
in 66n vakg,roep biochemie dle alileen \rerarltwoord'ing echuldig is
aa'n de subfacu,lteit soheikunde.
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Het blijft een snik en een gri,mlach waar'd dat voor een vakgroep
waar,voo.r i,n de praktijk al jarenlang een goede struktu,ur mogelijk
bliikt - zie Amstendam - terwille van de letter van een - weri-
gens g,es69 - struktuurverbeterende wet, adekwaat funktioneren
onmogelijk dreigt te vrPrden.
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