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Van de redactie
te voelen om te reageren en kiest ervoor om dit
middels de eigen column te doen. De huidige
schrijver van de GASTscoop reageert eveneens
binnen de eigen rubriek en Jan Bronsema legt in
het interview dat we met hem hielden nog eens
uit wat destijds de reden was om aansluiting te
zoeken met de NVVG. We kregen echter maar één
ingezonden brief. Blijkbaar leeft het dus niet bij
de meerderheid van de GAV-leden, neemt men
de moeite niet om te reageren of men leest de
GAVscoop niet. Dat uitblijven van betrokkenheid
is jammer en ook een zorgpunt dat tevens op
meerdere fronten speelt, zoals u kunt lezen in het
stukje van het bestuur.

Sinds de kinderen niet meer mee willen of de deur
uit zijn, gaan we buiten het seizoen op vakantie.
Een gewaarwording hoor. Geen nachtelijk vertrek
meer om vervolgens alsnog achter in de file aan
te moeten sluiten, geen rijen wachtende mensen
meer op het vliegveld, maar een relaxte start van
de vakantie. Voor het eerst gingen we dit jaar,
vanwege beperkte voorbereidingsmogelijkheden
voor ons reisdoel Maleisië en Borneo, met een
groepsreis. Vooraf waren we enigszins huiverig
voor het groepsgebeuren, dit viel gelukkig boven
verwachting mee. Daarnaast sloop de sfeer in
het land, waar haast nog een woord is en geen
gedrag, ook geleidelijk in het groepspatroon wat
resulteerde in een heerlijke ontspannen vakantie.
Tijdens een van onze groepsexcursies werd ik
aangesproken door een Maleisische man. Hij
had onze bus zien aankomen en vroeg waar we
vandaan kwamen. Ik vertelde dat een deel van de
groep uit Nederland kwam en een deel uit België.
Hij begon keihard te lachen. Blijkbaar was het wel
heel komisch. Op mijn vraag waarom hij zo hard
moest lachen, was het antwoord dat hij het grappig
en heel apart vond dat Belgen en Nederlanders
samen reisden. Ik begreep er niets van. Wij
maken natuurlijk wel onze grapjes over onze
zuiderburen en vice versa, maar die zijn hem vast
niet bekend. En omdat er in zijn land verschillende
bevolkingsgroepen in relatief grote aantallen, die
ooit van elders zijn gekomen, bij elkaar wonen,
begreep ik het ook al niet. Langer in het land, viel
het kwartje. De verschillende groepen leven niet
met elkaar, maar naast elkaar en de gewoonten
zijn nog als in het land van herkomst. Samen
op vakantie gaan, zoals hij ons reisgezelschap
interpreteerde, is dan ook niet iets wat men daar
snel zal doen en een lachwekkende gedachte.
Terugkomende in Nederland en verder gaande
met de voorbereidingen van het u voorliggende
nummer moest ik hier weer aan denken. In ons
vorige nummer was de inhoud van de GASTscoop
behoorlijk prikkelend. Staan verzekeringsarts en
medisch adviseur RGA nu volledig naast elkaar
of hebben we ook iets met elkaar? En moeten
we als beroepsgroep met elkaar of naast elkaar
verdergaan? Geen lachwekkende gedachte maar
een serieuze aangelegenheid. Ik was dan ook zeer
benieuwd of hier reactie op zou volgen. In de
wandelgangen hoorden we al gauw dat het hier en
daar gelezen was maar wat zou er van terugkomen
en hoe? Vroeger hadden we de GAV-discussiegroep
via de email, maar deze bestaat al jaren niet meer.
Spontane reacties via de GAV-site zijn er zover
bekend zelden. Onze rubriek Ingezonden brieven
is al jaren opgeheven omdat vulling uitblijft. En
wat blijkt nu? Het bestuur laat weten zich geroepen
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Maar laten we positief blijven en gauw teruggaan
naar het u nu voorliggende nummer. Wie dit
jaar de ledenvergaderingen heeft bijgewoond, zal
zich ongetwijfeld orthopedisch chirurg Micha
Holla herinneren. Een zeer bevlogen spreker die
ons een inkijk gaf in de ontwikkeling van de
traumatologische zorg. Zijn moordende tempo kon
ik op schrift niet bijhouden en desgevraagd legt hij
het in dit nummer nog eens rustig uit. In hetzelfde
vakgebied vindt u een casus van onze schrijver
N. Ooitgedagt. Naast de en passant aangestipte
leerpunten, is het altijd mooi te lezen hoe de
hoofdpersonen zo beeldend worden beschreven.
Verder vindt u een bijdrage van collega Angela
Maas, u allen ongetwijfeld bekend. Wat kunnen wij
blij zijn dat er iemand is die duidelijk maakt dat er
een verschil is tussen mannen en vrouwen in plaats
van de zinloze discussie nog niet zolang geleden
over meisjes- en jongensspeelgoed. Het afgelopen
jaar werd ik in de familie- en kennissenkring maar
liefst drie keer geconfronteerd met vrouwen die
al voor hun 50e jaar een stent geplaatst kregen.
Zonder het werk van Angela Maas waren zij
mogelijk bij de psycholoog beland of zaten ze aan
de antidepressiva. Juriste Koemans geeft ons na een
jaar een update over de AVG. In ‘Tucht en Zucht’
vindt u weer een voor ons vakgebied relevante
uitspraak. Het artikel van de heer Soons geeft ons
denkstof over big data en kunstmatige intelligentie.
Genoeg leesvoer, dachten wij, om weer eens even
voor te gaan zitten. Relaxt uiteraard.
En ja, dat was het dan. Zoals u in het vorige
nummer hebt kunnen lezen, was dit na vijf jaar
deel uitgemaakt te hebben van de redactie, de
laatste schriftelijke bijdrage van mijn pen. Tijd voor
een nieuwe uitdaging in ander vrijwilligerswerk.
Gelukkig neemt Carla Lelieveld mijn taak als
hoofdredacteur over en ik verzeker u dat u bij haar
in goede handen bent. Zij wist recent nog een
jonge collega te enthousiasmeren om eventueel
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het allemaal te druk met andere dingen, met
verplichtingen die we meestal onszelf opleggen? Ik
weet het niet, maar de eerlijkheid gebiedt mij om
te zeggen dat de nood hoog is. Het merendeel van
onze redactie is op leeftijd en/of draait al vele jaren
mee en er is een dringende behoefte aan nieuwe
leden die het stokje willen overnemen!

plaats te nemen in de redactie. Helaas is het bij één
persoon gebleven. Wat maakt toch dat niemand
zich geroepen voelt? Is het desinteresse? Is het
omdat de werkgever dit soort werkgerelateerde
nevenactiviteiten niet meer wil vergoeden?
Is het omdat we niets meer kunnen opvoeren
voor de herregistratie, zoals tot en met 2016 nog
gewoon was, omdat we als redactie gezien worden
als een doorgeefluik waarvoor je geen enkele
deskundigheid hoeft te hebben? Of hebben we

Na deze oproep sluit ik af en wens ik u voor de
laatste maal veel leesplezier!

Ange l a Si mo n-de Z war t

(Advertentie)

De SBVO en de redactie van GAVscoop zijn
op zoek naar nieuwe leden!
Omdat helaas één van onze redactieleden de SBVO en de redactie gaat verlaten, zoeken wij
op korte termijn vervanging.
De tijdsbelasting is erg te overzien: zo’n zesmaal per jaar is er een redactievergadering op
een gewoonlijk goed te bereiken locatie, doorgaans van 10.30 – 13.00 uur.
Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van internet voor de redactionele activiteiten
bij het verzorgen van de jaarlijkse 2 à 4 afleveringen van ons tijdschrift. Behalve GAVscoop
staat ook gezelligheid bij ons hoog in het vaandel.
Als u belangstelling heeft kunt u één van de redactieleden benaderen of contact opnemen
met de redactie via het e-mailadres GAVscoop@GAVscoop.nl
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Van het bestuur

beheer verzorgd door de onderwijscommissie. Zij
organiseren de opleiding nog steeds, maar nu als
module privaat binnen de algemene opleiding tot
verzekeringsarts. Ik heb net als mijn collega, en
kennelijk ook collega Schilder, van deze cursus
genoten. Niet alleen vanwege de leuke locaties en
goede contacten met de nieuwe collegae, maar ook
door het enthousiasme van de aanwezige docenten:
de goede toehoorder pikte elke keer wel weer iets
nieuws op. Wat minder vond ik het afrondende
onderzoek en de scriptie die geschreven moest
worden, met name omdat dit in een groep gebeurde
en van de acht groepsleden uiteindelijk twee
mensen de opdracht hebben verricht, waaronder
ondergetekende. Ik sluit niet uit dat de overige
groepsleden, die meegelift zijn op de inspanningen
van hun collegae, ook het gevoel hebben gehad
dat zij de RGA-registratie wel erg makkelijk hebben
gekregen.

Met open mond
Als echte ‘GAV-er’ in hart en nieren, verheug ik me
altijd op ons prachtige vakblad, de GAVscoop. Mijn
hart maakte dan ook een sprongetje toen ik de editie
van mei op de mat hoorde ploffen.
Met een kop thee en de scoop nestelde ik me op
de bank en sloeg het blad open. Deze editie werd
afgetrapt door een prachtig geschreven column
door Angela Simon, die onder andere inging op
de voortschrijdende digitalisering en afsloot met
de mededeling dat zij helaas haar taak binnen de
GAVscoopredactie volgend jaar zal neerleggen. Een
domper, maar weer goedgemaakt door het stuk van
onze nieuwe secretaris, Ad Schilder, die terugblikte
op zijn overgang van de curatieve geneeskunde naar
de verzekeringsgeneeskunde. Hij gaf tevens aan dat
ons vak wellicht door de buitenwereld niet als sexy
wordt gezien, maar dat wij ons zeker kunnen meten
met elk ander medisch specialisme. Niet alleen door
onze toenemende professionaliteit, maar ook door
onze grote maatschappelijke rol en de samenwerking
met diverse zusterorganisaties waardoor wij ons
als GAV kunnen laten horen en invloed kunnen
uitoefenen op ontwikkelingen die van belang zijn
voor onze leden. Ik ben het hartgrondig met hem
eens, het negatieve imago van overigens de hele
sociale geneeskunde neemt heel langzaam wel
af, onder andere door deelname aan projecten in
onderwijs en de curatieve sector, maar we zijn er
nog niet: stug doorgaan dus.

Al snel na mijn registratie trad ik toe tot de
onderwijscommissie en na het vertrek van Phons
Schröder, ons allen goed bekend, nam ik zijn
rol als voorzitter over. In deze periode werden er
door het toenmalige bestuur ledenraadplegingen
gehouden met het doel om de toekomst van de
GAV te bespreken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot
een reorganisatie qua structuur, maar ook tot de
conclusie dat het verkrijgen/behouden van een
specialistentitel voor de leden een meerwaarde zou
hebben. Omdat ons vak de meeste overeenkomsten
had met de verzekeringsgeneeskunde, dit specialisme
binnen de toenmalige medisch adviseurs ook het
meest voorkwam, leek dit de meest voor de hand
liggende specialisatie. De GAV is een democratische
vereniging en de uitkomsten zijn voorgelegd
aan de algemene ledenvergadering alvorens er
überhaupt verdere actie is ondernomen. Nadat de
algemene ledenvergadering akkoord is gegaan,
zijn we gaan onderzoeken of en hoe dit haalbaar
zou kunnen zijn. Ik vertel u graag persoonlijk de
details, mijn column zou te lang worden als ik
dat hier zou beschrijven, maar uiteindelijk is het
na een enorme inspanning van onder meer Jan
Hoevenaars gelukt met hulp van de toenmalige
secretaris van de RGS, Roelien Hadders, om een
verkorte opleiding te verzorgen voor geïnteresseerde
leden. Let wel: dit was geen verplichting en in het
kader van een overgangsregeling is vastgelegd dat
alle collegae die de RGA-registratie op dat moment
hadden, deze ook zonder VG-registratie mochten
behouden. Uiteraard mits zij bleven voldoen aan
de daarvoor geldende criteria. Opnieuw is dit plan,
inclusief het besluit dat de RGA-registratie vanaf
dat moment alleen mogelijk was als aanvulling
op een registratie als verzekeringsgeneeskundige,
voorgelegd aan de algemene ledenvergadering en
geaccordeerd. Anders dan collega Reinders aangeeft,
betreft het dus een besluit dat door de vereniging

Vol goede moed begon ik aan het volgende stuk,
de GASTscoop, dit keer geschreven door collega
Reinders, en even verstarde ik en had ik geen
woorden… Een situatie die zelden bij mij aan de
orde is, hetgeen mensen die mij kennen zullen
kunnen bevestigen. Ik heb lang nagedacht, maar
toch gemeend enig tegengas te moeten geven naar
aanleiding van dit stuk, vooral ook omdat de gang
van zaken zoals die hierin wordt geschetst geen
reële weergave is van het beloop, er daarnaast een
aantal zaken door elkaar gehaald worden die zowel
in tijd als in inhoud volledig los staan van elkaar.
Een schets van de werkelijke gang van zaken leek
me derhalve wenselijk zodat ook onze nieuwe leden
hiervan kennis kunnen nemen.
Zoals bekend is de RGA-registratie, register
geneeskundig adviseur, een eigen registratie. Om
deze te kunnen behalen dient men te voldoen aan
een aantal criteria die zijn beschreven op de website.
Overigens volgt op korte termijn een aanpassing
hierop. In het verleden werd de RGA-cursus, een
van de onderdelen in de lijst van criteria, in eigen
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zelf is genomen, niet enkele individuen, en zijn
er ook enkele RGA’s die geen gebruik hebben
gemaakt van de gelegenheid om zich bij te scholen
tot verzekeringsgeneeskundige, hetgeen mogelijk
een inconvenient truth is. Opvallend is, dat een
en ander ook nooit een discussiepunt is geweest
totdat EIF, de nieuwe eisen voor herregistratie in
het kader van Evaluatie Individueel Functioneren,
om de hoek kwam kijken. Aangegeven wordt ook
dat het probleem met betrekking tot het mogelijk
niet kunnen behouden van de BIG-registratie voor
basisartsen niet meer speelt, mede door inzet van
de GAV, en de minister ook inziet dat basisartsen
uitstekende artsen zijn. Dit betwijfel ik niet, maar
gezien de toenemende hang naar bureaucratie en
documentatie die ik tijdens mijn contacten met de
Ministeries bespeur, ben ik minder optimistisch
dan mijn collega en verwacht ik dat basisartsen op
afzienbare termijn aan een fors uitgebreid pakket van
eisen zullen moeten voldoen om de artsenregistratie
te behouden. Niets zo wispelturig als de politiek,
nietwaar?

zouden behouden. Collega Reinders maakt zich met
betrekking tot behoud van de autonomie en eigen
identiteit door de GAV dus voor niets zorgen.
In dit kader wil ik nog met u delen dat het bestuur
zich wel ernstige zorgen maakt, en wel over de
toekomst van de GAV. In tegenstelling tot hetgeen
collega Reinders aangeeft, neemt het aantal nieuwe
leden toe, maar niet het aantal actieve leden.
Slechts één lid, wij doen namelijk aan aftersales bij
opzegging van een lidmaatschap, heeft aangegeven
zich niet prettig te voelen binnen de GAV om mij
bekende redenen, de overige leden zijn overgestapt
naar andere werkvelden, hadden niet voldaan aan
de eisen voor het RGA-schap of hadden, sommigen
reeds lang, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Echter, een aanzienlijk deel van deze leden is,
ondanks dat men bij aanmelding aangeeft actief
te willen zijn voor de vereniging, zelden op de
algemene ledenvergadering en ook bij vacatures
die binnen de GAV worden gesteld zien we dat
vaak dezelfde collegae reageren. Helaas wordt vaak
niet eens gereageerd op een vacature en is het zelfs
lastig om mensen bereid te vinden zich kandidaat
te stellen als het bestuur potentiële kandidaten
actief benadert. De bereidheid van nieuwe leden
om echt actief te zijn binnen de vereniging valt in
de praktijk dus erg tegen. Het bestuur heeft ook een
actieplan bedacht, waarover u mogelijk al iets heeft
vernomen of binnenkort zal horen: het feit dat we
als vereniging beter in beeld zijn brengt ook met
zich mee dat we meer gevraagd worden om deel te
nemen aan allerlei werkgroepen en gremia. Dus:
vindt u uw werk belangrijk en wilt u dat positief en
met enthousiasme uitdragen, wilt u op constructieve
wijze meewerken aan de verdere ontwikkeling van
de GAV, bent u bereid om de belangen van de GAV,
dus alle medisch adviseurs binnen particuliere
verzekeringen, te behartigen in diverse werkgroepen
en op verschillende niveaus? Meldt u dan aan bij
onze secretaris of spreek een van de bestuursleden
aan op de algemene ledenvergadering. Daarbij zijn
vooral ook kritisch denkende collegae welkom en in
dit kader zou ik als eerste collega Reinders van harte
willen uitnodigen zich aan te melden.

Ook wordt gerefereerd aan de samenwerking met de
NVVG en de poging tot de vorming van een koepel
met de NVVG, maar dit staat volledig los van de
VG-registratie en speelt veel later. Mede gezien de
politieke ontwikkelingen werd schaalvergroting
wenselijk geacht en is in gezamenlijk overleg besloten
om de opties van een verder samengaan met de
NVVG te onderzoeken, ook dit na akkoord van de
algemene ledenvergadering. Overigens werd ook de
deur naar de NVAB niet volledig dicht gehouden in
de hoop dat wellicht ooit een groot blok Arbeid en
Gezondheid gevormd zou kunnen worden. Iedereen
die de algemene ledenvergaderingen regelmatig
bezoekt heeft kennis kunnen nemen van het
verloop en het feit dat dit plan uiteindelijk geen
doorgang vond. Wel is besloten om ‘samen te werken
waar het kan en apart waar dat moet’, hetgeen er
inmiddels toe heeft geleid dat de GAV bijvoorbeeld
actief betrokkene wordt bij diverse projecten die
via de Ministeries zijn geïnitieerd. Overigens is een
fusie nooit de bedoeling geweest, maar een koepel
waarbinnen beide verenigingen hun eigen identiteit

Mo ni que Tolsma
Vo o rzi tter GAV
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GASTscoop

Herfstgedachten
zeggen. Het schrijven van een eigen column is dan
tegelijk een therapeuticum.
Door de ogen van ...
N. Croon

Stress, overspanning en burn-out is momenteel een
enorme hype. De kranten, websites en internetfora
staan er vol van. Het klinkt wat vreemd in mijn
oren, maar ook jonge mensen kunnen al burnout raken. Het is een feit: de eisen waar mensen
aan moeten voldoen (of het nu hun eigen eisen
zijn of die van hun werkomgeving) zijn hoog.
En bovendien is deze oorzaak rangnummer
21 op de lijst van aandoeningen op basis van
ziektelast (DALY’s = verloren levensjaren en verlies
aan kwaliteit van leven). Als medisch adviseur
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zie ik steeds
meer ondernemers die kopje ondergaan, niet alleen
door financiële omstandigheden of bedrijfsvoering,
maar ook door bijkomende relationele
omstandigheden. En vooral ook door eigen karakter,
dat vaak perfectionistische en/of vermijdende
trekken heeft.

De bladeren vallen vroeg dit jaar. Temidden van
wolken diesellucht die door colonnes tractoren
van protesterende boeren worden uitgestoten zie
ik al geheel geelgekleurde bomen. Ik voel een
zekere bedrukking, want ik heb net een column
in mijn lijfblad GAVscoop gelezen die mij tot
‘ander broedsel’ bestemt. En ook wat gespletenheid
aangezien ik zowel de verzekeringsgeneeskundige
als de RGA-registratie bijhoud. De GAV beschouw
ik als mijn beroepsorganisatie, overigens net zozeer
als de NVVG, want beide zijn verenigingen die
‘sociaal geneeskundigen, tak arbeid en gezondheid’
bestrijken.
De GAV zou je in zekere zin als superspecialisatie
kunnen zien. Immers het palet aan medische
adviestaken is heel erg veel groter (en ook
wel soms diepergravend) dan in de sociale
verzekeringsgeneeskunde. Denk aan levens-,
ongevallen-, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(met acceptatie) en letselschadeadvisering (voor
verzekeraars of voor gelaedeerden, zie voor wat dit
laatste betreft het artikel in GAVscoop 2019-1).

Volgens het ICF-model zou dit als ‘ziekte’ mogen
gelden, maar de WHO heeft hierover juist
geconcludeerd dat het in termen van de ICD niet
om ziekte gaat, maar om een arbeidsgebonden
syndroom dat gekenmerkt wordt door uitputting,
distantiëring van het werk en verminderde
professionele efficiëntie. Dus is het voor de
bedrijfsarts een ‘beroepsziekte’. Maar voor de
medisch adviseur dan? Het is immers geen
psychiatrische ziekte. Maar kan dat wel worden als
co-morbiditeit (depressie, angst) toeslaat. Kortom
geen gemakkelijke situatie, zeker niet voor de
overspannen ondernemer in kwestie.

Een ander verschil in benadering is het model van
waaruit gekeken wordt naar de cliënt/verzekerde/
patiënt. De algemene inleiding richtlijnen is
inmiddels ook door de GAV geratificeerd en
deze gaat uit van het ICF-model. Een model dat
inmiddels gemeengoed is in zowel de behandelende
als de sociaalgeneeskundige sector. Maar vergeten
wordt wel eens dat de polis leidend is in de
particuliere sector en in het medisch advieswerk.
En de polis kan wel degelijk op een strikt medisch
model gebaseerd zijn. En in letselschade opereer je
in een strikt privaatrechtelijke/WGBO setting. Dat
vereist dus een zekere flexibiliteit in professionele
attitude en vaardigheden en het vermogen het
‘eigen broedsel’ te overstijgen.

Maar gelukkig is daar een heel legioen van coaches
om hem te begeleiden. Nu alleen nog een goede
coach vinden. Zijn er kwaliteitscriteria? Nee, helaas
niet. De verzekeraar waar ik werk, helpt overigens
wel.
En dus is een deel van mijn tijd besteed aan
het vinden van goede begeleiding en hulp voor
onze verzekerden. Arbeidsdeskundigen helpen
daar goed bij. En gaat het er in het leven niet
vooral om maatschappelijk kapitaal te verwerven
door je relationele netwerk te versterken? Zeker
in onze vergrijzende populatie een onmisbaar
overlevingshulpmiddel.

Inmiddels voel ik me weer wat optimistischer na
deze overdenkingen. Het lezen van een column kan
wel eens een risico zijn, werkstress zou je kunnen
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de opleiding van (aspirant) medisch adviseurs een
vernieuwingsopgave heeft, al of niet samen met
NVVG, daar heeft hij zeker gelijk in.

Dat zou ik aan collega Reinders willen zeggen:
maak je niet druk, we helpen je, ook al zijn wij
misschien nog even ’ander broedsel’. Er komt
ongetwijfeld een overgangsregel. En dat GAV voor

Slim?
N. Ooitgedagt
Nee, Rodney was niet bepaald de snuggerste. Zijn
vriend had nog minder hersencellen. Die probeerde
hem aan het schrikken te maken door vlak voor
hem te remmen, toen Rodney op het boerenerf van
zijn vader achter zijn auto stond. Alleen schoot het
Golfje GT iets te ver door. Waardoor Rodney tussen
de bumpers van de twee auto’s klem kwam te zitten.
De trekhaak beschermde zijn linkerbeen. Maar zijn
rechterbeen was ‘prut’. Eén grote open wond, waar
het bot door naar buiten stak. En ‘hij bloedde als
een rund’.

en vuil moeten worden verwijderd. Alle 4 spiercompartimenten moeten worden opengelegd.
Vooral de diepe flexorloge achter de tibia, want
daarin verlopen de flexoren van de tenen. Als die
door de druk kapot gaan, ontstaat er eerst necrose,
dan resorptie, vervolgens reparatie en tenslotte
fibrose. En littekenweefsel heeft de neiging om te
schrompelen. Dus gaan de tenen in flexiestand
staan. Dit is het zogenaamde short foot syndrome.
Een tenenkrommende complicatie, want die was bij
initieel adequaat handelen te voorkomen geweest.1,2

In het ziekenhuis bleek hij een comminutieve, tweeetage crurisfractuur rechts te hebben. De wond werd
gereinigd en hij kreeg een fixateur externe. Een
fasciotomie was niet nodig: alle loges lagen al open.
Twee dagen later werd er opnieuw een debridement
van de wond verricht. Hierna werd een Vacuseal
aangebracht. Tien dagen later werd er een gemeshte
split skin graft op het bovenbeen aangebracht. Toen
dit huidtransplantaat goed was aangeslagen werd
er een statisch vergrendelde intramedullaire pen
ingebracht en de fixateur verwijderd.

Als er geen verder versterf of infectie in de wond
optreedt, wordt er een Vacuseal aangebracht.
Daarbij wordt de wond luchtdicht met folie
afgesloten. Onder in de wond ligt een vacuümdrain,
waarmee al het wondvocht wordt afgezogen. Dat
bevordert de granulatie.3 Zodra de wond voldoende
gegranuleerd is, kan deze bedekt worden met een
huidtransplantaat. Om het oppervlak te vergroten,
wordt het huidtransplantaat gemesht, dat wil zeggen
zodanig ruitvormig ingesneden, dat het dusdanig
kan worden uitgerekt, dat een wond die zelfs negen
maal zo groot is, ermee bedekt kan worden.

Dit is de klassieke primaire behandeling bij dit
soort letsels. Bumpertrauma’s gaan gepaard met
een geweldige energie-overdracht. De kinetische
energie die daarbij op het been wordt uitgeoefend
bedraagt ½ mv2. De crux zit hem in de massa van
het voertuig.

De fractuur wordt eerst tijdelijk gestabiliseerd
met een fixateur externe. Dat vergemakkelijkt de
wondinspectie en het been kan net boven het bed
zwevend worden opgehangen, zodat druk op de
weefsels wordt vermeden en er verbandwisselingen
kunnen plaatsvinden. Later, als de wond dicht is,
kan er een intramedullaire pen worden ingebracht.
Deze wordt boven en onder de fractuur met
schroeven ( = statisch) vergrendeld, zodat er geen
dislocatie, rotatie of verkorting kan optreden.

De eerste zorg betreft de weke delen. Die bepalen
uiteindelijk de prognose. Bij de wondinspectie wordt
gelet op vaat- en zenuwletsel. Als die aanwezig zijn
ziet de toekomst er wel heel somber uit. Spiernecrose

*

Als er voldoende callus is gevormd, kan de pen
gedynamiseerd worden, door boven of onder de

De bovenstaande personen en omstandigheden zijn
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.
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‘Waarom niet?’ ‘Die worden in de fabriek gemaakt!’
En als boerenzoon vertrouwde hij fabrieken niet.
‘Rook je?’ ‘Als een schoorsteen!’ was zijn antwoord.
‘Worden sigaretten niet in de fabriek gemaakt? Denk
je dat die met filter en al aan de bomen groeien?’,
vroeg ik fijntjes. Zijn vriendin en ouders zaten al
te lachen, toen enkele seconden later bij Rodney
ook het kwartje viel. Besmuikt keek hij mij aan.
Voltreffer!

fractuur de schroeven te verwijderen, waardoor
compressie in de fractuur ontstaat, een uitstekende
en eenvoudige botstimulatie-techniek. Dan mag het
been ook weer belast worden.
Rodney heeft geen enkel profijt gehad van de
dynamisatie. Hoe hij ook belastte en oefende, er
trad geen volledige consolidatie op. Zoals vaak
gezien wordt bij twee etage fracturen, wilde de
meest proximale tibiafractuur en de fibulafractuur
wel genezen, maar de onderste tibiafractuur niet.
De consolidatie duurt lang omdat die vanuit de
omliggende spieren moet plaatsvinden, maar die
hebben hun handen vol aan hun eigen genezing.
En het onderste 1/3 deel van de tibia heeft helemaal
geen spiermanchet. Daar ligt de huid kaal op de
tibia. Bovendien spalkt de inmiddels genezen fibula
de tibia zodanig, dat compressie in de tibiafractuur
ten enen male onmogelijk is.

Maar het verklaart wel het problematisch verloop
van zijn fractuurgenezing. Want rokers hebben 50%
meer kans op een non union dan niet-rokers.4,5 En
zeker bij zo’n gecompromitteerd been als dat van
Rodney.
Rodney was bij onderzoek 1,70 m lang en woog 63
kilogram. Een schriel, mager mannetje. Bij het lopen
was er een Trendelenburgfenomeen. Zijn rechterbeen
was 2,5 cm korter dan links. Onder de dunne huid
waren de plaat en schroeven duidelijk palpabel.
Er zat een enorm defect aan de mediale zijde van
zijn onderbeen, bedekt met een goed ingegroeide
meshgraft.

Soms moet er voor worden gekozen om een spier te
transporteren naar het getroffen gebied, bijvoorbeeld
de latissimus dorsi, en deze met zijn eigen vaatsteel
ter plekke door middel van microchirurgische
technieken te revasculariseren.

Hij had littekens over de voorste en achterste
bekkenkam van de bottransplantaties, op zijn
rechterbovenbeen van de huidtransplantatie,
littekens van de penosteosynthese, de plaatosteosynthese en van de fibulotomie. Er waren geen
rotatiestoornissen, geen varus/valgus afwijkingen en
de knie- en enkelfunctie was intact.

Inmiddels was Rodney ruim drie jaar en twee
bottransplantaties verder. ‘Haal het er maar af’,
had hij tegen zijn traumachirurg gezegd, maar die
had nog wel een alternatief. Rodney onderging een
nieuwe operatie. De pen werd verwijderd en er werd
een fibulotomie en een plaatosteosynthese verricht.
De fractuur zat nu als een huis, maar moest nog wel
genezen.

Er was geen short foot, geen lymfe-oedeem, maar bij
langer staan waren er varices zichtbaar. Die liepen
aan de laterale zijde naar zijn knieholte, richting
de vena saphena parva. Dat ‘bloeden als een rund’
kwam dus door een letsel van de vena saphena
magna. Die hadden ze moeten onderbinden. Door
de gestoorde afvoer aan de mediale zijde waren er
varices ontstaan.

Zolang kon Rodney niet wachten. Vast is vast, vond
hij en hij werd overmoedig. Hij begon zijn been te
belasten en liet zich opjutten door zijn maten om
zijn krukken thuis te laten
(‘mietje!’). Vier maanden later meldde hij zich
opnieuw op de SEH: plaatbreuk!
Hij werd opnieuw geopereerd, kreeg een nieuwe
plaat en zijn derde bottransplantatie en werd
vermanend toegesproken. En wonder boven wonder,
langzaam maar gestaag, consolideerde ook de
onderste tibiafractuur.

Dat zal dit keer niet gemakkelijk zijn om dit letsel
volgens de AMA-guides te rubriceren, realiseerde
ik me. De zesde editie kent bij een intacte functie
de mogelijkheid om óf aan de fractuur, óf aan het
huiddefect een bi percentage toe te kennen. Maar
hoe zit dat met een combinatie van wekedelenletsels
en een fractuur? De toe te kennen bi percentages
doen geen recht aan de ernst van het letsel,
zeker niet als er ook nog een microchirurgische
reconstructie van het defect heeft plaatsgevonden

Zeven jaar na het ongeval zag ik hem tijdens een
expertise. Hij werd begeleid door zijn ouders,
bezorgde, reële mensen met een groot gezin en een
veeteeltbedrijf. En door zijn vriendin, een potige
tante, type bewaakster. Zijn ouders omschreven hem
als een ‘borderliner’. Zijn vriendin vond hem ‘lief
maar dom’. Rodney zelf lachte er wat schaapachtig
bij.

Aan het eind van de expertise vroeg ik Rodney of
hij nooit een schoenverhoging voorgeschreven had
gekregen. ‘Jawel, maar die schoenen lagen in de kast.
Die stomme klompen waren geen gezicht.’ Daar ging
hij zich niet mee vertonen. Ik vertelde hem dat als
hij zo op gympen zou blijven lopen, hij rugklachten

Toen ik hem vroeg of hij pijnstillers gebruikte,
antwoordde hij ontkennend. ‘Ik wil die troep niet.’
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zou krijgen. Ja dat klopte. Die had hij af en toe wel
een beetje.

die schoenverhoging ben je ook ineens 2,5 cm
langer. En zo groot ben je niet, dus wat is erop
tegen?’ ‘Klein maar fijn’, constateerde Rodney. Zijn
vriendin knikte instemmend.

Aangezien het cosmetisch aspect belangrijk voor
hem was gooide ik het over een andere boeg. ‘Met

Referenties:
1. Echtermeyer V. Compartment Syndrome, Der Unfallchirurg (1991), 94(5): 225-230.
2. Zwipp H. Reconstructive measures for the foot after compartment syndrome, Der Unfallchirurg (1991), 94(5): 274-279.
3. Webb L.X, Schmidt U. Wound management with vacuum therapy, Der Unfallchirurg (2001), 104(10): 918-926.
4. Hoogendoorn J.M, van der Werken C. The adverse effect of smoking on healing of open tibial fractures, Ned. Tijdschr.
Geneesk. (2002), 146(35): 1640-1644.
5. Hoogendoorn J.M e.a. Adverse effects of smoking on healing of bones and soft tissues, Der Unfallchirurg (2002), 105(1):
76-81.

(Advertentie)

G e ne e s k u nd i g Ad v ie s bu re a u G e n a s BV, A r n he m
Zoekt een

Geneeskundig adviseur
Bent u analytisch, kunt u uw conclusies goed schriftelijk verwoorden en hebt u
interesse in onder andere letselschade, ongevallenverzekeringen en AOV, dan
nodigen wij u uit te reageren.
De omvang van de werkzaamheden is bespreekbaar, maar zonder ervaring op
een van genoemde vakgebieden ten minste 2 dagen per week.
Voor meer informatie: Dr. A.C.L. Grubben, chirurg, Mw. M.M. Schampers,
AAG/RGA en J.P.G.A. Kurris AAG/RGA
Tel 085-0067900/ mail hr@genas.nl
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Tucht en Zucht
A. de Vries
Deze Tucht en Zucht bespreekt een zaak waarin
het voorleggen van een expertiserapport
aan een verzekerde aan de orde kwam. Het
expertise-onderzoek werd verricht door een
verzekeringsarts in opdracht van een particuliere
arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar in
feite is de zaak relevant voor alle expertises in
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. En niet
alleen voor de expert, de zaak is ook zeker relevant
voor de medisch adviseur, als opdrachtgever en
‘afhandelaar’ van het rapport.

de onderzochte, en de expert reageert op eventuele
vragen die de opdrachtgever naar aanleiding daarvan
stelt.
De expert voerde aan te hebben voldaan aan deze
regels uit de richtlijn.
De overwegingen van het College
Het College stelde dat het feit dat de expert alleen
het anamnestisch gedeelte van het rapport aan
klager had voorgelegd, en niet het definitieve gehele
rapport, geen verwijtbaar handelen oplevert. Onder
verwijzing naar de richtlijn van de NVMSR gaf
het College aan dat de expert het anamnestisch/
feitelijke gedeelte aan de cliënt dient te verstrekken
en dat inzage in het definitieve rapport door de
verzekeringsmaatschappij dient te worden gegeven.
Met het voorleggen van het anamnestisch gedeelte,
alvorens de definitieve rapportage op te stellen,
heeft de expert aan de verplichting ter zake voldaan.

Het achterliggende verhaal
In het kader van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verrichtte een verzekeringsarts een
verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Van het
beoordelingsgesprek, oftewel de anamnese,
maakte hij een verslag en zond deze aan
verzekerde. Na ontvangst van de reactie voltooide
de verzekeringsarts het rapport, dat wil zeggen
dat hij de reactie van verzekerde verwerkte,
een beschouwing verwoordde en conclusies
formuleerde. Hierna zond hij de rapportage aan zijn
opdrachtgever, te weten de medisch adviseur van
de verzekeraar.

De beslissing
De klacht werd als ongegrond afgewezen.
Wat is hieruit op te maken

De belangrijkste klacht
Het is duidelijk dat het College grote waarde hecht
aan het volgen van de richtlijn. En de richtlijn geeft
aan dat de expert in arbeidsongeschiktheidszaken
het anamnestisch gedeelte aan verzekerde
voorlegt voor correctie en dat het aan de
verzekeringsmaatschappij is om het volledige rapport
voor te leggen voor commentaar. Zijn hiermee nu
alle vragen en onzekerheden over dit onderwerp
verdwenen? Helaas: nee.

Verzekerde maakte duidelijk het niet eens te zijn
met de conclusies van de expert. Het klaagschrift
bevatte meerdere klachten, maar in het kader van
deze column wordt de klacht uitgelicht dat de
expert-verzekeringsarts enkel het anamnestisch
gedeelte had toegezonden aan verzekerde en niet
het volledige rapport.
Het verweer

In een recente uitspraak oordeelde het Centraal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) in
de sociale verzekeringen dat de verzekeringsarts
niet ongevraagd, actief inzage hoeft aan te
bieden. Op basis van destijds de Wet bescherming
persoonsgegevens, thans de AVG, bestaat het
recht op inzage en correctie, maar op basis van
de wetgeving in de sociale verzekeringen dient
betrokkene dit recht zelf in te roepen. Maar hoe
is dit in de particuliere verzekeringen geregeld?
Helaas lijkt dat minder duidelijk te zijn. Zoals
gezegd heeft een verzekerde vanuit de Wet

De expert verwees naar de richtlijn Medisch
Specialistische Rapportage van de NVMSR. In deze
richtlijn wordt in het hoofdstuk De Procedure het
volgende vermeld.
De onderzochte wordt in de gelegenheid gesteld
het verslag van het onderzoeksgesprek (de
anamnese) te controleren op eventuele feitelijke
onjuistheden. Bij rapportages in opdracht van een
private verzekeraar (bijvoorbeeld in het kader van
een arbeidsongeschiktheidsverzekering) legt de
opdrachtgever het rapport voor commentaar voor aan
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Het toezenden van het anamnestisch gedeelte
lijkt mij overigens niet alleen zinvol voor correctie
van eventuele feitelijke onjuistheden, maar lijkt
sowieso nuttig om te controleren of de anamnese
goed is begrepen. De opmerkingen buiten feitelijke
onjuistheden vallen dan niet onder het recht op
correctie, en zullen dus niet in de vorm van correctie
verwerkt moeten worden, maar kunnen wel apart
vermeld worden als een aanvulling op de anamnese
en kunnen als zodanig in de oordeelsvorming
worden opgenomen. De volledige rapportage inclusief oordeelsvorming en conclusies - kan
vervolgens aan de opdrachtgever worden gezonden.
De opdrachtgever kan de rapportage voor correctie
van feitelijke onjuistheden en voor een inhoudelijke
reactie aan verzekerde zenden, indien verzekerde
dat wenst. Let wel: deze procedure geldt alleen in
zaken waarin geen blokkeringsrecht geldt. Wanneer
het blokkeringsrecht aan de orde is, zal de expert
natuurlijk zelf de volledige rapportage, actief en
ongevraagd, aan betrokkene zenden voordat hij het
rapport, mits het niet wordt geblokkeerd, aan de
opdrachtgever uitbrengt.

bescherming persoonsgegevens, thans de AVG,
inzage- en correctierecht. Dit recht heeft betrekking
op het gehele rapport. Het recht op correctie ziet
weliswaar alleen op feitelijke onjuistheden, dat
wil zeggen onjuistheden in verifieerbare gegevens,
maar ook in een beschouwing zou een feitelijke
onjuistheid kunnen staan (denk aan bij voorbeeld
een fout in de leeftijd van betrokkene). De veel
gehoorde stelling dat in het kader van inzage en
correctie alleen de anamnese toegezonden hoeft te
worden, omdat de beschouwing en conclusies enkel
oordeelsvorming of mening weergeven en daarmee
geen feitelijke onjuistheden kunnen bevatten, lijkt
dus onjuist te zijn. Als een verzekerde om inzage
verzoekt zal degene aan wie het verzoek gericht
is de volledige rapportage moeten verzenden.
Maar, terugkerend naar de uitspraak in de sociale
verzekeringen, hoe moet worden gehandeld als
niet actief om inzage wordt gevraagd? Dan lijkt
de procedure uit de richtlijn van de NVMSR
aangewezen. Dit lijkt nu door het RTG (Regionaal
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg) te zijn
bevestigd.
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Het Orthopedisch Expertise Centrum in Amsterdam is een onafhankelijk centrum
dat orthopedische expertises opstelt voor verschillende soorten opdrachtgevers.
Hierbij kunt u onder meer denken aan zaken rondom letselschade, arbeidsongeschiktheid en verzuimdiagnostiek, zaken voor de rechtbank, beoordelingen van
medische aansprakelijkheid of andere adviezen.
Ervaren orthopedisch chirurgen met ieder hun specifieke aandachtsgebieden
beoordelen de casus op anamnese, verrichten klinisch onderzoek, bestuderen de
beschikbare correspondentie en beeldvorming, en beantwoorden hierna de vragen
van de opdrachtgever.

Voor meer informatie over onze diensten, de orthopedische chirurgen en hun
aandachtsgebieden kunt u terecht op www.oecamsterdam.nl.
OEC, Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam, info@oecamsterdam.nl
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Traumatologie:
Het verleden, het heden en de toekomst
M. Holla*

Inleiding

die in groepsverband leven, voor elkaar gezorgd
na het oplopen van verwondingen. Zo krijgt een
chimpansee met een gebroken arm gedurende de
periode van herstel vaak voedsel van groepsgenoten.
Als de arm goed uitgehangen is (ligamentotaxis)
en op natuurlijke wijze genezen is (secundaire
botgenezing), houdt de zorg van de groep op en gaat
de chimpansee weer door om zelf verder te herstellen
(revalidatie).
Daarentegen resulteerde een botbreuk van een groot
pijpbeen bij de mens waarschijnlijk toch vaak in
de dood. Er zijn slechts enkele skeletten gevonden
van Neanderthalers waarbij een groot pijpbeen
geconsolideerd is.
Over de geschiedenis van traumazorg in de periode
van 3500 v. Chr. tot 800 v. Chr. is in Nederland
weinig bekend. Elders op de wereld was er wel
degelijk enige kennis over het behandelen van
fracturen en luxaties.
Door sommige Aziatische volkeren werden destijds al
wonden dichtgebrand (cauterisatie) met salpeter en
zwavel. Er zijn naalden gevonden van de acaciaboom
die vermoedelijk gebruikt zijn om wonden mee te
sluiten.
In de klassieke oudheid, 800 v. Chr. tot 476 n. Chr.,
legden de Grieken een belangrijke basis voor de
huidige chirurgie. Het woord ‘chirurgie’ vindt zijn
oorsprong in het Griekse ’cheir’, dat hand betekent
en ‘ergon’ dat werk betekent. Chirurgie is aldus te
vertalen als handwerk. Ook het woord anatomie
stamt af van het oud Griekse ‘aná’, dat open betekent
en ‘tomé’, dat staat voor ‘snede’. Naast de heden
ten dage nog veel gebruikte naamgeving voor
anatomische structuren, gebruiken we ook nog veel
Griekse principes in de chirurgie. Het adagium ’First,
do no further harm’ van de huidige ATLS cursussen,
is geïnspireerd op een uitspraak van Hippocrates
‘Primum non nocere’. Zoals u wellicht weet maakt
het deel uit van de eed van Hippocrates, die tot op
de dag van vandaag over de hele wereld door artsen
tijdens hun inauguratie nog wordt afgelegd. In het
‘Corpus Hippocraticum’ wordt geschreven ‘over
gewrichten’, ‘over fracturen’ en ‘over de instrumenten
voor amputatie’.
Na de Grieken namen de Romeinen een groot deel
van de Hellenistische kennis over en gaven nieuwe
Latijnse namen aan anatomische structuren.

Jaarlijks bezoeken meer dan 80.000 mensen in
Nederland een spoedeisende hulp afdeling in verband
met traumatisch letsel. Dat zijn dagelijks meer dan
200 mensen die letsel hebben opgelopen ten gevolge
van mechanisch, chemisch of thermisch inwerkend
geweld, dat dusdanig ernstig is dat behandeling
in het ziekenhuis noodzakelijk is. Op dit moment
zijn in Nederland de meeste letsels het gevolg van
een ongeval. In tijden van oorlog betreft het echter
vaak bewust toegebracht traumatisch letsel. In die
perioden is veel kennis opgedaan over de leer van
letsels: de zogenaamde traumatologie. Alhoewel
sommige artsen nog dagelijks in contact komen met
oorlogsslachtoffers, bijvoorbeeld tijdens militaire
missies in het buitenland, zal ik in dit artikel nader
ingaan op de organisatie van zorg voor civiele
patiënten met traumatisch letsel in Nederland.
En dat is nodig, want alhoewel traumatisch letsel
veel voorkomt, bestaat er bij patiënten, maar ook
bij hulpverleners, verzekeraars en juristen nog veel
onduidelijkheid over de organisatie van traumazorg. Wie doet nu wat en wanneer? Wanneer
wordt een traumachirurg in consult geroepen en
wanneer een orthopedisch chirurg en wie bepaalt
dat? Het is begrijpelijk dat deze vraag bestaat, want
de organisatie van traumazorg is geen statisch
systeem. De afgelopen decennia zijn er relatief grote
veranderingen gaande die van grote invloed zijn op
de zorg voor een gewond persoon.
In dit artikel zal ik mijn visie op de huidige
organisatie van traumazorg en de toekomst ervan
geven. Maar om te weten waar we nu zijn en waar we
heengaan, is het noodzakelijk om te weten waar we
vandaan komen.
Het verleden
In de prehistorie, de jaren vóór 3500 v. Chr., verwacht
je geen organisatie voor opvang van traumatisch
letsel. Evenzogoed zijn er aanwijzingen dat er wel
degelijk vormen van traumazorg zijn geweest.
In het dierenrijk wordt bij sommige diersoorten
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nagels, maar ontlastten ze ook abcessen. Binnen
het barbiersgilde ontwikkelde zich zo een groep
chirurgijns. Op veel prenten van chirurgijns in de
middeleeuwen ziet men dan ook kappende barbiers
op de achtergrond (afbeelding 1). Nog steeds is
de relatie tussen barbiers en chirurgijns zichtbaar
in zuidelijke landen; daar hebben chirurgische
praktijken nog dezelfde paal met blauw, wit en
rode linten (barbiersstok) buiten hangen, net zoals
sommige moderne kapperszaken (afbeelding 2). In de
loop der tijd werden de ingrepen steeds omvangrijker,
zoals de repositie van fracturen, maar ook
amputaties. Deze pijnlijke ingrepen werden destijds
zonder goede anesthesie uitgevoerd. Hardhandige
houdgrepen, een klap op het hoofd of bedwelming
door ruime alcoholinname gaven het vak van een
barbier, een barbaars aanzien.

Daarbij werden botten vaak benoemd naar de
vorm, zoals het ‘os cuneiforme’, het wigvormig
botje, het ‘os lunatum’, het maanvormige botje,
het ‘os scaphoideum’, het scheepsvormige botje.
Spieren werden vernoemd naar het aantal koppen;
de musculus biceps, triceps, quadriceps, of naar de
functie; ‘extensor hallucis longus’, de lange strekker
van de grote teen, ‘flexor carpi radialis’, buiger van de
hand aan de zijde van het spaakbeen.
In de Middeleeuwen, de jaren 476 tot 1450, kwam
de nieuwe kennis over chirurgie niet vanuit Europa,
maar uit de Arabische en Perzische werelden. Zo
leefde rond het jaar duizend Abulcasis, een zeer
invloedrijke Andalusisch-Arabische chirurg die onder
andere repositie- en fixatietechnieken voor fracturen
beschreef. Daarnaast was er in die tijd Avicenna (Ibn
Sina), een wereldberoemde Perzische arts, die het
Canon van de Geneeskunde opschreef. De Arabische
en Perzische invloed op de huidige Nederlandse
chirurgie wordt vaak vergeten.
Naast de bovenbeschreven traumazorg door de
Arabieren en Perzen, zijn er in oude Spaanse
geschriften verhalen te vinden over Azteken
in Mexico, die fracturen rond 1200 na Chr.
behandelden met spalken. Er zijn zelfs beschrijvingen
van operatieve behandelingen door hen met
primitieve mergpennen (intramedullaire technieken);
zo wordt beschreven dat met een tak van een spar
gestoken in de mergholte van een gebroken bot, dit
beter kan genezen.
In de vroeg-moderne tijd, de jaren 1500 tot 1800,
ontstond een organisatiestructuur waarbij operatieve
handelingen werden uitgevoerd door leden van een
specifieke beroepsgroep: het barbiersgilde.
Deze beroepsgroep hield zich primair bezig met
het scheren, knippen en verzorgen van baarden en
haar. In de loop van de tijd begonnen deze barbiers
echter steeds meer kleine zorgende handelingen uit
te voeren aan het menselijk lichaam. Zo behandelden
ze in hun kapperswinkel niet alleen ingegroeide

Afbeelding 2:
De klassieke kapperspaal met blauwe, rode en witte linten, die
staan voor de verbanden met bloed na het aderlaten. De palen zijn
vandaag de dag nog zichtbaar in sommige Europese landen bij
kappers, maar ook chirurgische praktijken.

Parallel aan de ontwikkeling van het
chirurgijnsgilde ontwikkelden zich in de late
middeleeuwen medische faculteiten. De daar
hoogopgeleide personen, de zogenaamde ‘Doctores
Medicinae’, keken waarschijnlijk neer op de
werkzaamheden van de laaggeschoolde barbaarse
barbieren. Zij hielden zich bij voorkeur bezig met
fysiologie en het genezen van mensen met ziekten
van de inwendige organen. Pillen, poeders en
zalven stonden daarbij centraal. Anatomie en het
helen van mensen met bloederige ingrepen waren
niet aan hen besteed. Mogelijk was het beperkte
respect wederzijds; er zijn historische aanwijzingen
dat chirurgijns geen goede vrienden waren van
de ‘Doctores Medicinae’. Een nog bestaande
aanwijzing hiervan is de thans nog steeds bestaande
situatie in het Verenigd Koninkrijk. Daar worden
adolescente personen aangesproken met de titel
‘Mister’ of ‘Misses’. Zodra iemand het artsexamen
behaald heeft wordt de aanspreektitel vervangen
door ‘Doctor’. Zodra een arts vervolgens echter de

Afbeelding 1:
Oude prent van een chirurgijn waarbij op de achtergrond een gilde
genoot(barbier) de baard van een man verzorgt.
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Vereniging voor Heelkunde opgericht.
De chirurgen in deze tijd waren chirurgische
alleskunners; zij verwijderden ontstoken
blindedarmen en kwaadaardige gezwellen, maar
behandelden ook traumatische letsels van het steunen bewegingsapparaat. Veel chirurgen hadden
destijds hun eigen kliniek met hun eigen personeel;
hun macht was groot. Samen met de inmiddels
academische scholing en soms levensreddende
handelingen nam het maatschappelijke aanzien van
chirurgen toe.
Samen met deze autoriteit ontstonden vele
stoere uitspraken, die vandaag de dag nog steeds
worden overgedragen aan startende chirurgen in
opleiding, zoals ‘If in doubt, cut it out’ en ‘The
best way to heal, is by the magic of cold steel’. Er
bestond bij de chirurgen geen twijfel over de beste
behandelaars voor patiënten met traumatische
letsels dat waren zij.
Daar zou later met de opkomst van de orthopedie
verandering in komen. Die verandering begon
in 1741 met het verschijnen van het boek
‘Orthopédia’, geschreven door Nicolas Andry. In dit
boek schreef de Fransman over de behandeling van
kinderen die scheef opgroeiden. Daarbij stamde het
woord ‘ortho-‘ af van het Griekse woord ‘orthos’
dat correct of recht betekent en waarbij ‘-paedie’
staat voor het Griekse woord ‘paidon’ dat kind
betekent. Op de voorkant van zijn boek staat een
scheefgroeiende jonge boom (als symbool voor het
scheefgroeiende kind) en een rechte paal die de
boom rechthoudt (als symbool voor de orthopedie).
Dit beeld wordt vandaag de dag nog veel gezien bij
de logo’s van vele orthopedische verenigingen over
de hele wereld (afbeelding 3). De vertaling van het
Franse woord ‘orthopédie’ werd bij de vertaling
naar het Engels en het Nederlands omgevormd in
‘Orthopaedie’. De leer van dit boek verspreidde
zich na publicatie snel over de wereld en ook
naar Nederland. Zo werd in 1898 de Nederlandse
Orthopaedische Vereniging (NOV) opgericht. Die
Latijnse spelling met ‘ae’ werd in Nederland in 1967
bij de modernisering van de taal weer gewijzigd

specialisatie tot chirurg heeft afgerond, wil de jonge
chirurg de titel ‘doctor’ niet meer dragen; zij wensen
weer aangesproken te worden als ‘Mister’ of ‘Misses’,
als ‘badge of honour’.
Ook in Nederland is de tweedeling tussen snijders
en niet-snijders heden ten dage in de ziekenhuizen
nog steeds goed merkbaar. Sommige internisten
beschouwen chirurgen nog steeds als collega’s
die kortzichtig zijn en alleen maar technische
handelingen kunnen uitvoeren. Anderzijds zien
sommige chirurgen internisten als onnodig
ingewikkeld denkende en besluiteloze collega’s, die
weinig echte beterschap kunnen brengen. Dit is
soms voelbaar op plekken waarbij snijders en nietsnijders bijeenkomen, zoals op de SEH-afdeling en
bij het multidisciplinaire overleg.
We gaan weer terug in de tijd: aan het eind van de
middeleeuwen begonnen enkele chirurgen zich
academisch bij te scholen. Evenzogoed waren er
ook nog veel laaggeschoolde chirurgijns, waarbij
het onderscheid tussen kwakzalvers en goede
heelmeesters moeizaam was. Om deze zorg, inclusief
die voor traumapatiënten, te verbeteren, ontstonden
er chirurgijnsgilden en kregen sommige stadsdokters
de opdracht om deze zorg beter te organiseren en
te reguleren. Zo werd om deze reden rond 1700
in Nijmegen een chirurgijnskamer ingericht door
Dokter De Mandeville. In deze chirurgijnskamer
werd medisch praktijkonderwijs gegeven en in
een ‘meester-gezel’ (master-fellow) leeromgeving
werden nieuwe chirurgijns opgeleid. Na het
succesvol afleggen van een chirurgijnsexamen (de
meesterproef), dat vaak meerdere dagen duurde,
werd de nieuwe chirurgijn weggestuurd vanuit het
eerdere werkgebied. De chirurgijn werd dan een
‘reizend meestergezel’ (traveling masterfellow).
Enkele jaren later kon de chirurgijn terugkeren,
verrijkt met de kennis van elders en zich daarna
vestigen in een stad. Bij misdragingen en onjuist
chirurgisch handelen kon een chirurgijn namens
het chirurgijnsgilde een berisping krijgen of zelfs uit
het gilde gezet worden (vroege vorm van het huidige
tuchtrecht).
In de Moderne Tijd, de periode van 1750 tot
1945, werd de chirurgie geleidelijk onderdeel
van de reguliere geneeskunde. Een academische
geneeskundige scholing werd verplicht voor
chirurgen. Daarbij kregen, naast de medicijnenleer,
ook anatomie en chirurgische behandelingen een
plek binnen de opleiding tot arts. Initieel studeerde
men in die tijd ‘medicijnen en chirurgie’. Later
veranderde de naamgeving in Nederland in de
studie ‘Geneeskunde’. In sommige landen, zoals in
Italië, is de naamgeving echter nooit veranderd en
heet de faculteit geneeskunde nog steeds ‘Scuola di
Medicina e Chirurgia’.
Bij het verdwijnen van de gildes, in het begin van de
negentiende eeuw, kwamen er beroepsverenigingen
voor in de plaats. Zo werd in 1902 de Nederlandse
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opererende orthopeden werd door sommigen
gezien als concurrentie en een bedreiging. In de
jaren 80 en 90 was deze concurrentieslag voor
de zorg van traumapatiënten en bijkomende
inkomsten goed merkbaar. Zo zijn er verhalen
bekend waarin er door artsen naar de SEH-afdeling
gerend werd om als eerste bij een patiënt te zijn, om
zo als eerste de behandeling in te zetten. Daarbij is
het vanuit bovenbeschreven historisch perspectief
te begrijpen dat de orthopedisch chirurg bij
fracturen vaker koos voor een niet-operatieve
behandeling dan de algemeen chirurg. In de slag
om de patiënt die verwezen moest worden door
een huisarts, werd door de orthopedisch chirurgen
benadrukt dat zij zich alleen maar bezighielden
met aandoeningen van het bewegingsapparaat
en dus meer expertise hadden. Anderzijds
presenteerden de chirurgen zich als generalisten die
verder kunnen denken en handelen dan botten en
spieren alleen.
Vanuit deze soms hoogoplopende strijd
ontstonden soms situaties die niet bijdroegen aan
de behandeling van de patiënt met traumatisch
letsel. Daarom werd in de jaren 90 een convenant
opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor
Heelkunde (NVvH) en de NOV. Daarin werd
afgesproken dat onverwezen patiënten met
traumatisch letsel met een specifieke ratio verdeeld
zouden worden tussen heelkunde en orthopedie.
Dat betekende dat in veel ziekenhuizen op twee
werkdagen van de week, en één weekend per
maand, de orthopedie de traumazorg verzorgde en
op de overige dagen de heelkunde daar zorg voor
droeg. Het was een model waarbij men elkaars
werk gedoogde. Samenwerking kwam weinig voor.
Alleen op gemeenschappelijke traumabesprekingen
werden operatie-indicaties en resultaten besproken.
Daarbij was een redelijke rivaliteit tussen de
algemeen chirurgen en orthopedisch chirurgen
niet ongebruikelijk. De kwaliteit van zorg voor
de patiënt met traumatisch letsel was hierdoor in

in een simpele ‘e’; ‘Orthopedie’. Omdat de NOV
zich ruim voor die datum heeft ingeschreven als
vereniging, is de spelling van de NOV niet meer
veranderd. Daarom we schrijven nu ‘Orthopedie’
en daarnaast toch ook de ‘Nederlandse
Orthopaedische Vereniging’.
Daar waar de orthopeden zich aanvankelijk
bezighielden met de behandeling van kinderen met
scoliose en klompvoeten, breidden de activiteiten
van een orthopeed zich uit tot meerdere
aandoeningen van het bewegingsapparaat.
In het begin van de hedendaagse geschiedenis, de
periode 1950, kwam daar verandering in.
Na de uitvinding van beademingsapparaten
met zuurstof rond 1900, de medische toepassing
van lachgas in 1934 en de ontdekking van
halothaangassen in 1956, werd het geven van
anesthesie steeds veiliger en werden operatieve
ingrepen steeds humaner. In deze periode
begonnen orthopeden met het uitvoeren
van operatieve behandelingen van het
bewegingsapparaat. Er ontstonden in Nederland
zelfs speciale orthopedische klinieken, zoals
de Sint Maartenskliniek, waar steeds grotere
hoeveelheden patiënten werden geopereerd
(afbeelding 4). Orthopedie kreeg in die tijd een
universitaire status. Zo werd in 1961 Dr. San
Giorgi in het Sint Radboud ziekenhuis, benoemd
tot eerste buitengewoon hoogleraar orthopedie in
Nederland.
Aanvankelijk werden door orthopedisch chirurgen
alleen operaties uitgevoerd voor de behandeling
van scheefgegroeide botten en versleten
gewrichten. Met de snel groeiende expertise op
het gebied van operatieve behandeling van armen,
benen en wervelkolom, breidde het indicatiegebied
zich in de jaren 70 uit tot de operatieve
behandeling van botbreuken.
Dit tot enige onvrede van de algemeen chirurgen.
Zij waren in hun ogen immers de alleskunnende
snijdende heelmeesters. De opkomst van

Afbeelding 4:
Een orthopedische operatiekamer van het Radboudumc en een
verpleegzaal van de Sint Maartenskliniek Nijmegen in de jaren 60.
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(schouder/elleboog, pols/hand, wervelkolom,
heup/knie en voet/enkel) of specifieke oorzaak
(oncologisch, reumatisch of traumatisch).
Deze verdere differentiatie heeft ook ruimte
gegeven voor het ontstaan van een nieuw medisch
specialisme in Nederland: de SEH-arts. Tot het
jaar 2000 was de arts-assistent van chirurgie of
orthopedie vaak de poortarts van de SEH-afdeling.
De afgelopen jaren hebben gespecialiseerde SEHartsen deze rol echter overgenomen, initieel vaak
onder supervisie van de afdeling heelkunde.
Deze superspecialisatie van chirurgen en
orthopedisch chirurgen is voortgekomen uit
een snel toenemende verdieping en complexiteit
van de geneeskunde en chirurgische ingrepen.
Maar mogelijk is ook een verbeterde mobiliteit
van de patiënt, een explicietere wens tot beste
zorg en beter toegankelijke informatie van
zorgaanbieders door het internet doorslaggevend.
Deze differentiatie heeft mede geleid tot de huidige
organisatie van traumazorg.

enkele gevallen suboptimaal.
Evenzogoed werd aan het eind van het vorige
millennium het convenant tussen chirurgen en
orthopedisch chirurgen verlengd.
Sindsdien, in het begin van de jaren 2000,
is de chirurgische zorg in snelle tijd verder
gespecialiseerd. Daar waar eerder een
algemeen chirurg alle operaties zelf deed (van
appendectomie, gebarsten aneurysma tot plaatsing
van mergpennen), zijn het laatste decennium
differentiaties ontstaan: kinderchirurgie,
gastro-intestinale chirurgie, longchirurgie,
traumachirurgie, oncologische chirurgie en
vaatchirurgie.
Maar ook orthopedisch chirurgen hebben zich
verder gespecialiseerd. Enkele decennia geleden
plaatste een orthopedisch chirurg heup- knieen schouderprotheses, verrichtte osteotomieën
en behandelde daarnaast ook nog fracturen. De
laatste jaren beperken orthopedisch chirurgen
zich meestal tot een specifieke anatomische regio
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NB: - personen in de binnenste ring kunnen ook deel uit maken van expertise groepen in de tweede ring.
- personen in de buitenste ring kunnen in verschillende expertise groepen zitten.
- de invulling van de medische specialisten (aantal en achtergrond) in de ringen is nader te bepalen.

Afbeelding 5:
Een schematische weergave van organisatie van trauma
zorg van het heden en de nabije toekomst
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De organisatie is georganiseerd rondom de patiënt met experts in
de binnenste en buitenste ring.
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Het heden

verder toeneemt. Zo werden in het vorige millennium
complexe tibiaplateaufracturen behandeld door alle
orthopedisch chirurgen en alle algemeen chirurgen
die dienst hadden. Aangezien de incidentie van
complexe tibiaplateaufracturen niet zo hoog is, kwam
dat er op neer dat iedere dienstdoende specialist geen
of één zo’n uitdagende fractuur per jaar behandelde.
In de nieuwe organisatievorm is dat aantal beperkt tot
enkele personen, waardoor de ervaring geconcentreerd
wordt en sneller kan groeien. Daarbij is de drempel
voor een intercollegiaal consult, voor het wellicht
primair plaatsen van een speciale knieprothese door
een expert op dat gebied, naar verwachting lager.
Alhoewel er nog geen harde data beschikbaar zijn,
is het aannemelijk dat dit nieuwe organisatiemodel,
waarbij niet een medisch domein maar de patiënt
centraal staat, beter is voor de zorg van de patiënt.
De omschakeling van het oude naar het nieuwe
model gaat echter niet zonder uitdagingen. Door de
superspecialisatie is de dekking van diensten soms een
knelpunt: zijn er voldoende leden van de binnenste
ring om acute zorg 24/7 te dekken? Verder kunnen
zwaktes ontstaan als enkele leden van een expertgroep
tegelijkertijd afwezig zijn. Daarnaast maken historische
tegenstellingen tussen veelal oudere specialisten,
financiële belangen en fysieke beperkingen,
de inrichting van deze nieuwe organisatie van
traumazorg moeizaam. Er zijn nog diverse centra
waarbij traumachirurgie en orthopedie gescheiden zijn
en de samenwerking nog beperkt is. Met de komst van
een nieuwe generatie artsen, verminderde financiële
belangen door werkzaamheden in dienstverband en
de inrichting van nieuwe gebouwen, zal de komende
jaren het model van indeling in een binnenste en
buitenste ring verder vorm krijgen.

In 2014 werd het convenant tussen heelkunde en
orthopedie niet meer verlengd. Vanuit de NVvH en de
NOV werd een taskforce opgezet om te onderzoeken
welke organisatievorm voor traumazorg het beste zou
zijn. Dat heeft geleid tot het model dat nu, in 2019, in
steeds meer ziekenhuizen gebruikt wordt; een model
met een binnenste ring en een buitenste ring. In de
binnenste ring zitten leden die allen gespecialiseerd
zijn in de acute diagnostiek en behandeling van
de meest voorkomende letsels. Dit zijn inmiddels
zowel traumachirurgen als orthopedisch chirurgen.
Zij hebben na hun specialisatie allen een aantal
specifieke cursussen gevolgd die van belang zijn
voor de acute opvang van traumapatiënten, zoals
een brandwondencursus, en de Advanced Trauma
Life Support (ATLS) cursus. In level I traumacentra
is daarbij een speciale ‘Definitive Surgical Trauma
Care Course’ (DSTC) en calamiteitencursus (HMIMS)
verplicht. De leden van de binnenste ring zijn in hun
dagelijkse werkzaamheden aantoonbaar primair bezig
met het behandelen van patiënten met traumatisch
letsel. Chirurgen met deze specialisatie voeren de titel
‘traumachirurg’ en de orthopedisch chirurgen het
achtervoegsel, ‘orthopedisch chirurg – traumatoloog’.
Registratie hiervan zal vanaf 2020 centraal
gaan plaatsvinden via de Registratiecommissie
Geneeskundig Specialismen (RGS). De groep
specialisten in de binnenste ring behandelt het
merendeel van de patiënten met traumatisch letsel.
In de buitenste ring zitten leden met een specifieke
superspecialisatie. Zij zijn georganiseerd in
expertgroepen. Deze expertgroepen zijn ingedeeld
naar anatomische regio’s (schedel, aangezicht,
wervelkolom, thorax, abdomen, bovenste
extremiteiten en onderste extremiteiten) maar ook
naar bijkomende etiologie (pathologische fracturen,
geïnfecteerde fracturen, periprothetische fracturen)
en leeftijd (fracturen bij kinderen). De leden in de
buitenste ring worden in consult gevraagd bij letsels
waarbij specifieke expertise noodzakelijk is.
Het is mogelijk dat leden van de binnenste ring als
lid van een expertgroep ook deel uitmaken van
de buitenste ring. Indien een patiënt een specifiek
letsel heeft kan de zorg vanuit de binnenste ring
naar de buitenste ring worden overgedragen. Indien
een patiënt echter meerdere letsels heeft, blijft de
specialist uit de binnenste ring de hoofdbehandelaar
en regisseert de zorg voor die patiënt.
In deze nieuwe organisatiestructuur wordt er
dus niet alleen gekeken naar de achtergrond van
de behandelend specialist, maar ook naar zijn/
haar specifieke expertise op gebied van het letsel.
De behandelaar met de meeste expertise wordt
geconsulteerd. In dit model staat samenwerking
boven concurrentie. Door deze vorm van organisatie
worden specifieke letsels geconcentreerder behandeld
door specifieke personen, waardoor de expertise
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De toekomst
Bovenstaande ontwikkelingen in de organisatie
van traumazorg passen in de grotere trend van
thematisering van zorg. Dit houdt in dat afdelingen
in het ziekenhuis anders vormgegeven worden. Daar
waar eerst de afdelingen chirurgie, orthopedie, MKA,
neurochirurgie, revalidatie van elkaar gescheiden
waren, kunnen deze gekoppeld worden aan een
thema, bijvoorbeeld het thema ‘brein en bewegen’.
Sinds enkele jaren bevinden de afdelingen chirurgie,
orthopedie, neurochirurgie en plastische chirurgie
zich daarom direct aansluitend met elkaar op één
etage. Zorg voor kinderen vindt plaats in een apart
‘kind’ gebouw. In plaats dat de patiënt steeds van
afdeling naar afdeling verplaatst wordt, komen de
verschillende specialisten zelf naar patiënt en ouders
toe voor diagnostiek en behandeling. De organisatie
is, zoals zorgmanagers dat zeggen, ‘aan het kantelen’
(afbeelding 6). Het is de verwachting dat dit proces
van organisatorische veranderingen in de toekomt
door zal gaan. Daarbij zullen specialismes minder op
zichzelf staan. De organisatie zal zich verder vormen
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Afbeelding 6:
Ontwikkelingen in de organisatie van zorg in ziekenhuizen:
kanteling van de zorg.
Op dit moment zijn veel afdelingen ingedeeld in klassieke
specialismes (linker afbeelding). Hierdoor moet de patiënt vaak
verplaatst worden van afdeling naar afdeling. In de toekomst zullen

ziekenhuizen mogelijk meer georganiseerd worden op basis van
een thema waarbij meerdere specialismes participeren en de
patiënt met een specifieke aandoening meer centraal staat
(rechter afbeelding).

naar de behoefte van de patiënt. Bij een patiënt
met simpele artrose zal dat waarschijnlijk een team
zijn van orthopedisch chirurgen, anesthesiologen,
fysiotherapeuten, maar mogelijk ook medisch
specialisten op het gebied van medicamenteuze
behandeling van primaire artrose.
Bij een patiënt met traumatisch spier-skelet letsel
zal het team waarschijnlijk bestaan uit (thuis-)
verpleegkundigen, fysiotherapeuten, revalidatieartsen
en traumatologen. Daarbij is het niet primair van
belang of zij een orthopedische of chirurgische
achtergrond hebben, zij hebben allen een specifieke
opleiding gehad voor het behandelen van patiënten
met traumatisch letsel.
Het vinden van een naam voor deze nieuwe generatie
specialisten (traumatoloog, traumachirurg of
wellicht orthopedisch traumachirurg) zal gezien de
geschiedenis gevoelig liggen. Deze naamgeving zal
voor de patiënt waarschijnlijk niet veel uitmaken. Met
verdere verbetering van informatievoorziening via

internet en verder verbeterde mobiliteit zal de patiënt
met een niet- of semi-acuut letsel, waarschijnlijk
zelf de weg vinden naar de persoon met de meeste
expertise. Nu al reizen patiënten door heel Nederland
om zich door de beste specialist te laten behandelen.
Het is aannemelijk dat patiënten zich in de toekomst
zich steeds vaker door heel Europa gaan verplaatsen
om de beste specialist te vinden.
Dit beperkt zich niet alleen tot de electieve
traumazorg. Ook de organisatie van acute opvang
voor traumapatiënten zal veranderen. Zo zijn er op
dit moment nog elf level-I traumacentra in het relatief
kleine Nederland. Het is de verwachting dat dit aantal
gehalveerd zal worden om deze complexe traumazorg
te concentreren en kennis en kunde nog verder te
optimaliseren. Bij aankomst op de SEH zal dan een
team klaar staan met zeer verschillende achtergronden
en maar één doel:
de best mogelijke zorg leveren aan de patiënt met
traumatisch letsel.
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De website www.ofa-bamberg.com/nl/kennis/therapie/chirurgie/chirurgische-geschiedenis
Het artikel ‘Why are (male) surgeons still addressed as Mr?’ in de BMJ in 2000.
De bron van de afbeeldingen staat vermeld bij de afbeeldingen zelf.
Daarnaast komt bovenstaande artikel voort uit mijn eigen observaties als medisch student, AIOS, fellow, en orthopedisch
chirurg-traumatoloog en lid van NOV-NVvH Taskforce Trauma I &II.
Zoals ook in de inleiding beschreven is bovenstaande mijn visie op de organisatie van traumazorg zoals die vroeger was, nu is,
en in de toekomst mogelijk zal zijn.
Ongetwijfeld hebben anderen een andere mening. Ik verneem die graag via mail: micha.holla@radboudumc.nl.
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De scoop op …
K.H. Harmsma en G.A. van Beelen
Jan Bronsema, erelid van de GAV
Je hebt eerst economie gestudeerd en bent pas later
medicijnen gaan doen. Hoe zit dat?
Mijn twee jaren VWO waren mijn mooiste
schooljaren. Een van de mooiste vakken was toen
economie (en wel macro-economie) en het was
toen de tijd van het Rapport van Rome. In militaire
dienst had ik veel tijd om te sporten, maar ook
om economie te studeren bij de RRR (Ring van
Rotterdamse Repetitoren), die verbonden was
aan de Erasmus Universiteit. Aan het eind van de
militaire diensttijd heb ik toen toch gekozen voor de
geneeskunde.

Na een mooie rit door de bossen van Epe bereiken we het
huis van Jan. Hij staat ons breed lachend in de tuin op te
wachten. Jan woont nog maar kort in Epe, hij verhuisde
hiernaartoe vanuit Almere. Hij heeft alle reden om te
lachen want het is prachtig weer, het is een prachtig
huis en hij heeft een prachtige tuin. We worden gastvrij
ontvangen door echtgenote Wilma en het gesprek vindt
plaats in de tuin.
Jan, wij willen graag wat meer weten over jou. Zou
je ons wat willen vertellen over je ouderlijk huis, je
schooljaren, hobby’s, et cetera.
Ik ben in Anloo, dat ligt net iets onder Zuidlaren,
geboren in een zomerhuisje midden in de bossen.
Vanaf de derde klas lagere school ben ik in deze
omgeving opgegroeid. We verhuisden toen van
Dordrecht, waar mijn vader bij Fokker werkte als
aluminiumlasser, naar Harderwijk. Van Harderwijk
verhuisden wij toen weer naar Nunspeet. In die
periode Harderwijk/Nunspeet heb ik de middelbare
school gedaan. Ik ben dus op de Veluwe opgegroeid.

Toen ik in 1984 afstudeerde was er een enorm
overschot aan artsen. Een opleidingsplaats krijgen
was toen al een probleem en ik was ook al dertig.
Tijdens de co-schappen was mij al duidelijk geworden
dat werken in het ziekenhuis, gezien de verhoudingen
daar en mijn leeftijd, een drempel was. Ik heb korte
tijd bij een huisarts gewerkt, maar dat lag mij toch
niet.
Naar aanleiding van mijn afstudeerscriptie over
‘Alcohol en werk’ vroeg de toenmalige hoogleraar
prof. Kuiper of sociale geneeskunde niets voor
mij was. Je deed onderwijs en onderzoek, maar je
was vooral bezig met geld inzamelen. Ik kon toen
bedrijfsarts worden, maar dat was een solobaan en
dat lag mij ook niet. Toen waren er vacatures bij
de BVG en kon ik ook een opleiding krijgen. We
zijn daarvoor naar Friesland gegaan en ik heb vijf
jaar bij de BVG gewerkt en mijn opleiding gehaald,
maar zodra ik het papiertje had wilde ik weg, want
het was mij allemaal een beetje te ‘sociaal’. Na wat
rondkijken ben ik uiteindelijk bij ‘De Amersfoortse’
terechtgekomen. Achteraf was dat de beste beslissing
die ik ooit heb genomen. Ik heb daar tien jaar
gewerkt. Ik werd na een wetswijziging, toen er een
aparte medische dienst moest komen, gebombardeerd
tot hoofd medische dienst, maar ik kon gelukkig ook
voor de helft medisch dossierwerk blijven doen. We
organiseerden toen Artsendagen die nu, na 25 jaar,
nog steeds worden voortgezet bij De Amersfoortse.
Eigenlijk is dat een beetje het begin geweest van de
GAV-dagen en later de VG-dagen. Toen ontstond ook
het idee om aan te sluiten bij de verzekeringsartsen,
de NVVG, later ook omdat de opleiding veranderde.
Na vijf jaar in een leidinggevende functie kwam het
fusie-gedoe met ASR en daarna kwam AMEV erbij.

Hadden jullie een groot gezin?
Ik heb één oudere broer, viereneenhalf jaar ouder.
Mijn moeder werkte er ook nog bij omdat de
middelen beperkt waren. Ik ben mijn ouders nog
altijd dankbaar dat zij ons vrij lieten in wat wij zelf
wilden. Daar hadden ze veel voor over. Als we het
op school goed deden werd het abonnement op het
stripblad (bijvoorbeeld Sjors en Sjimmie) verlengd als
beloning. Ik kende toen ook al, op mijn vijftiende
jaar, mijn huidige vrouw Wilma, maar toen ik ging
studeren zijn wij pas echt bij elkaar gekomen. Ik
ben trouwens pas laat gaan studeren want ik kwam
via de ULO en de HAVO uiteindelijk op het VWO
terecht. Daarna eerst nog militaire dienst en toen ik
ging studeren in Amsterdam was ik al 21 jaar. Mijn
ouders verhuisden indertijd naar Harderwijk omdat
mijn vader daar een betere baan kon krijgen, bij een
fabriek van aluminiumladders. Mijn moeder wilde
graag weg uit Dordrecht: ‘Hoe dichter bij Dordt, hoe
rotter het wordt.’ Ondanks twee hartinfarcten en
TIA’s is mijn vader toch nog 89 jaar geworden en hij
heeft mijn moeder overleefd. Mijn oudere broer was
de techneut, die is de automatisering ingegaan. Ik
vond mijn schooljaren leuk en omdat het mij vrij
makkelijk afging, had ik nog genoeg tijd voor andere
dingen zoals voetballen.
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Ben je tevreden met het uiteindelijke resultaat?
Ja, vooral met betrekking tot de opleidingen en de
rol van de medisch adviseur was er nu eindelijk
duidelijkheid. Er was in die periode een ‘hausse’ aan
tuchtrechtzaken en nu was er meer duidelijkheid.

Het werd erg groot en ze wilden mij hoofd maken
van het hele medische gebeuren. Maar ik wilde
geen fulltime manager zijn en mijn vak loslaten en
toen kwam die vacature bij Swiss Re. Ik had ook al
contacten met de Münchener Rück en kreeg het
aanbod om naar München te gaan, maar dat zag
Wilma niet zitten. De vacature bij Swiss Re was in
Amstelveen. Pjotr Israëls zat daar ook en ik had hem
al eens eerder ontmoet bij het ICLAM in Boedapest.
Een geweldige man en zo kwam ik bij de Swiss Re.
Van Pjotr heb ik zoveel geleerd en we hebben daar
samen geweldig goede jaren gehad.

Ben je ook tevreden met de erkenning van de
medisch adviseur door de KNMG via de opleiding
zij-instroming als verzekeringsarts, nu daarop ook
kritiek is gekomen?
Ik heb het recente stuk (van Erik Reinders) in
de GAVscoop gelezen. Ik snap het wel, maar hij
heeft niet helemaal gelijk. Het is niet zo dat wij de
richtlijnen van de NVVG moeten volgen, daar is
inmiddels jurisprudentie over dat dat niet hoeft. De
verzekeraars denken dat, maar dat is een ander punt.
Ik ben niet tevreden, nee. Toen wij het op poten
hadden gezet, was eerst het idee om aansluiting te
zoeken bij de KAMG. Er was toen veel discussie over
en uiteindelijk hebben we de aansluiting gezocht bij
de NVVG. We hadden toen al achter de schermen
uitgebreid overleg gehad en de gedachte was dat we
op den duur een gemeenschappelijk platform zouden
hebben en daarmee een stem binnen de KNMG. Mijn
grote frustratie is dat het die besturen niet lukt om
met elkaar tot samenwerking te komen. Ik heb er
geen spijt van dat ik mij ervoor heb ingezet. Dat het
nu niet loopt zoals de planning was, spijt mij, want ik
voel mij er nog altijd bij betrokken.

Jan, ik wil nu even terug naar de GAV. Wanneer ben
je lid geworden? Je hebt van 2005 tot 2010 in het
bestuur gezeten. Voelde je je aangetrokken tot een
bestuursfunctie, bijvoorbeeld om de GAV beter te
organiseren?
Ik ben in 1991 begonnen bij De Amersfoortse en niet
veel later lid geworden van de GAV, dat zal dan in
1992 zijn geweest. Die bestuursfunctie had te maken
met regelen en organiseren en daar heb ik wel wat
mee. Toen Pjotr voorzitter werd, hebben we die hele
omslag gemaakt in opleidingen, er was tot dan toe
niets formeel geregeld.
Je hebt daar veel werk aan gehad en dat is door de
GAV ook zeer gewaardeerd, want je bent in 2010
erelid geworden. Heb jij dat zelf ook gezien als een
soort erkenning van je inzet en verdiensten?
Ik was zeer verrast en uiteraard ook vereerd. Het
was het laatste wat ik had verwacht, maar er was
nog veel te doen, met name een beroepscode en wat
daarmee te maken had, een gedragscode van het
Verbond. We zijn toen naar het College Bescherming
Persoonsgegevens gegaan, wat nu de AP is, omdat
wij richting het Verbond de noodzakelijke scheiding
medisch-technisch wilden bereiken. Het klopte niet
in verzekeringsland naar onze mening. Er werd te
gemakkelijk met medische gegevens omgegaan en
het moest anders volgens de regels en wij zouden
het haasje zijn als het fout ging. Er waren toen al
tuchtzaken daarover. In 2010 werd de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
helemaal herschreven en daarin stond toen ook
voor het eerst beschreven hoe het zou moeten.
Uiteindelijk werd het Verbond wakker. En toen werd
voor het eerst duidelijk omschreven wat de positie
van de medisch adviseur en van de verzekeraar
was. Dat heeft nogal wat stof doen opwaaien toen.
In 2010 werd de nieuwe code gepubliceerd in de
Staatscourant. Dat was wel in die periode in het
bestuur dat het duidelijk was welke kant we op
moesten: de opleiding formaliseren, zorgen voor
aansluiting bij de groep waar we het meest overlap
mee hadden, helder op papier krijgen wat onze rol en
verantwoordelijkheid is. In dezelfde periode moest
ook de beroepscode worden aangepast zodat het weer
één geheel werd.
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Je loopt al tegen het pensioen aan (oktober volgend
jaar) maar je bent nog steeds bezig als zelfstandig
verzekeringsarts. Wat doe je nu zoal?
Ik doe eigenlijk alleen nog maar (voor 99%)
acceptatie, voornamelijk ‘leven’ en ‘AOV’ bij
verschillende verzekeraars en nog steeds uiteraard
bij ‘De Amersfoortse’. Ik heb nu wel meer tijd voor
andere zaken. Wij reizen graag en dat is ook een
van de redenen dat ik niet meer gebonden wil zijn
en mijn eigen agenda wil bepalen. Tuinieren mag
ik ook graag doen en we gaan veel naar theater en
concerten. Zelf iets bespelen is er niet bij, ik ben
volkomen amuzikaal.
Wat had je willen zijn als je geen arts was geworden?
Dan was ik toch wel de economie-kant opgegaan.
Niet de boekhoudkant, maar de macro-economische
kant. Ik wil bezig zijn aan de uitvoerende kant.
Heb je een idool in de geneeskunde, een collega die je
heel erg bewondert?
Ik heb een enorm respect en bewondering voor
Pjotr Israëls. Die heeft zoveel kennis en is daarbij
zo bescheiden en de vriendelijkheid zelve. Hij heeft
werkelijk overal verstand van. Hij kan voor velen van
ons een rolmodel zijn.
De gelukkigste tijd van je leven?
Het heden, kijk maar om je heen. En wellicht ligt die
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wordt belangrijker op boven-dossier niveau. We
zullen/moeten als medisch adviseur ook steeds meer
betrokken worden bij de opleiding van degenen die
het uitvoerende werk doen.

tijd ook nog vóór me. Maar die twee jaar op het VWO
indertijd waren ook heel bijzonder, daar ging toen
voor mij een andere wereld open.
Zijn er dingen waar je spijt van hebt?
Nee, eigenlijk niet. Misschien had ik op de ULO
beter mijn best moeten doen, dat ik niet al die jaren
verloren had. Maar het is gegaan zoals het gegaan is.

Jan, hoe blijf je zo fit als je eruit ziet?
Dat gaat vanzelf. Ik blijf wel een beetje fit door mijn
activiteiten in de tuin, zoals bomen hakken, maar
ook door veel lopen en fietsen.

Zijn er dingen waar je je aan ergert tegenwoordig?
Ik erger me niet zo snel, wel verbaas ik mij over
dingen. De verslavingsproblematiek triggert mij wel
en dan denk ik: hoe is het mogelijk dat mensen die
gezond van lijf en leden zijn, zich hieraan overgeven?
Dat kan ik niet begrijpen.

Wat zou je willen veranderen in de verzekeringsgeneeskunde c.q. de medische advisering als je
daarvoor de kans kreeg?
Overal, te pas en te onpas, krijg je toch telkens weer
te maken met die scheiding medisch-technisch. Ik
zou willen dat dit nu eens eindelijk uit de wereld zou
zijn. Iedere keer als er een nieuw management komt,
is er weer die discussie.

Hoe zie jij de toekomst van de medisch adviseur?
Gaan er nog dingen veranderen?
Ja, ik denk dat bepaalde onderdelen zoals ‘leven’
steeds meer geautomatiseerd gaan worden. Er zijn
al systemen die werken en waar geen medisch
adviseur meer aan te pas komt. Er zitten alleen nog
juridische haken en ogen aan. We hebben nu al
digitale gezondheidsverklaringen, die gekoppeld zijn
aan expertsystemen die gericht verder uitvragen en
in een zeer hoog percentage tot de juiste beslissing
komen, bijvoorbeeld met betrekking tot acceptatie.
Er is een juridisch probleem dat te maken heeft met
‘profilering’. De AVG zegt dat je niet zomaar mensen
mag beoordelen middels een geautomatiseerd systeem
als dat consequenties heeft voor de betrokkenen.
Er zijn meer hindernissen, maar dit is wel een heel
belangrijke. We keuren eigenlijk al helemaal niet
meer. In nog maar 1% van de aanvragen worden de
mensen medisch gekeurd en de doelgroep is niet
veranderd.

Je hebt vroeger veel bijdragen geleverd aan de
GAVscoop. In 1998 schreef je al een verslag
van het ICLAM over actuariële ervaringen bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Toen waren er
een aantal zaken die al besproken werden. Zijn we de
laatste jaren wat opgeschoten?
Er is toch wel wat veranderd. Er wordt van ons
verwacht dat we onze adviezen kunnen onderbouwen
en er zijn toch meer onderzoeken waarmee wij
dat kunnen. Er is wel gelijk daardoor een en ander
veranderd. Voorafgaand verzuim, grote medische
consumptie en chronische aandoeningen zijn
voorspellende factoren en dat kunnen we nu
onderbouwen met goede professionele onderzoeken.
Als alle ZZP’ers zich straks moeten verzekeren zullen
er ook weer een soort collectieve verzekeringen
komen, maar waarschijnlijk niet via de private sector.
Heb je nog een motto?
‘Pluk de dag’, maar dat is wel wat afgezaagd. Gewoon
blijven doorademen en je niet overal druk over maken.
Gelukkig lig ik nooit wakker. Dat is ook een mooi
motto: NOOIT WAKKER LIGGEN.

Hoe moet dat dan met verzwijging? Dit komt vooral
veel voor bij de AOV.
Dit is voor een deel te ondervangen door te bellen
en de goede vragen te stellen. Wij zullen steeds meer
van het dossier afgaan en onze kennis en kunde
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Ischemische hartziekten bij vrouwen
A.H.E.M. Maas*
Inleiding

Vrouwelijk patroon van coronarialijden

Sekse- en genderverschillen zijn klinisch relevant
binnen tal van terreinen in de gezondheidszorg en dat
geldt bij uitstek voor de cardiologie.1 De biologische
man/vrouw verschillen (‘sekse’) vertalen zich in een
ander patroon van vasculaire veroudering, waarin
hormonale en niet-hormonale mechanismen een
belangrijke rol spelen.2 Daarnaast zijn er zowel
psychologische als sociaal-culturele verschillen
tussen beide geslachten (‘gender’), die zich uiten in
mannelijke en vrouwelijke gedragingen en die een
impact hebben op het ontstaan en de progressie
van ischemische hartziekten (IHD). In de afgelopen
decennia heeft de focus binnen de cardiologie
vooral gelegen op het vaststellen en behandelen
van obstructieve afwijkingen in de epicardiale
coronairarteriën, hetgeen met de ontwikkeling
van percutane coronaire interventies (PCIs) en de
coronaire bypasschirurgie (CABG) geleid heeft tot een
enorme vooruitgang. Obstructief coronarialijden is
echter slechts een deel van de oorzaken van coronair
ischemie. Vasculaire disfunctie en spasme in de
grote en kleinere coronairarteriën spelen daarin ook
een belangrijke rol. Dit kan geïsoleerd voorkomen,
maar vaker in combinatie met niet-obstructief
coronarialijden (figuur 1). Juist deze functionele
afwijkingen komen relatief veel voor bij vrouwen
op middelbare leeftijd en worden in de praktijk nog
onvoldoende gediagnosticeerd en behandeld.

Vrouwen hebben een smallere diameter van de
coronairarteriën dan mannen, ook na correctie voor
lichaamsoppervlak. In alle levensfasen hebben zij
een minder uitgesproken mate van calcificatie en
obstructie met meer ‘soft plaques’ en een diffuser
patroon van atherosclerose (figuur 2). In een grote
Zweedse database van meer dan 12.000 patiënten
is vastgesteld dat bijna 80% van de vrouwen met
stabiele angina pectoris geen duidelijke afwijkingen
heeft bij coronairangiografie (CAG), tweemaal zoveel
ten opzichte van mannen.3 Dat betekent niet dat
de coronairarteriën ‘schoon’ zijn. Wandstandige
atherosclerose (laesies tot 20%) zijn niet zichtbaar bij
een routine CAG. Deze zijn wel zichtbaar te maken
met geavanceerde intra-coronaire imaging technieken
zoals intravasculaire ultrasound (IVUS). Het standaard
CAG is derhalve geen goede ‘gouden standaard’ voor
de diagnostiek van IHD bij vrouwen < 60 jaar. Een
coronaire kalkscore met CT in combinatie met een
CT angiografie (CTA) is een veel efficiëntere techniek
om bij vrouwen in deze levensfase de mate van
coronairsclerose te beoordelen en heeft ook een betere
prognostische waarde.4


   
 
 
  















 
Gould 1999, Shaw LI et al 2009

Figuur 1

*

Figuur 2

Voor het vaststellen van functionele coronair
afwijkingen zijn er diverse invasieve en niet-invasieve
testmogelijkheden, die in de praktijk nog relatief
weinig worden toegepast. Hieronder vallen invasieve
metingen van de coronaire flow reserve (CFR),

Prof A.H.E.M Maas, MD PhD FESC
Hoogleraar Cardiologie voor vrouwen
Radboud Universitair Medisch Centrum
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Acetylcholine provocatietesten, flow metingen in de
LAD met echo/Doppler onderzoek en PET scans met
ammonia. Ook in de oudere levensfase (> 65 jaar)
hebben vrouwen vaker een dominant patroon van
‘non-obstructive coronary artery disease’ (NOCAD),
terwijl mannen drie-vier keer zo vaak focale
obstructies hebben, die zich goed lenen voor een PCI
of CABG. De gemiddelde leeftijd van vrouwen met
een coronaire interventie is beduidend hoger dan bij
mannen. Grote patiëntenseries hebben aangetoond
dat de prognose van symptomatische patiënten met
NOCAD vergelijkbaar is met die van obstructief
coronarialijden. Ook al is er niets te dotteren, dan is
het nog geen onschuldige aandoening.

Thrombus

Thrombus formation on a
ruptured or eroded plaque
Plaque
Coronary vasospasm

Spontaneous coronary
artery dissection

True lumen
Blood flow
‘False’ lumen

Stress-related (Takotsubo)
cardiomyopathy

Vrouwen hebben een ander karakteristiek
klachtenpatroon
Het klassieke patroon van inspanningsgebonden
angina pectoris is ontleend aan de mannelijke patiënt
met obstructieve coronair afwijkingen (stenose) en
volgens dat stramien is ook de standaarddiagnostiek
met een fietsproef en CAG ontwikkeld. Omdat
vrouwen minder obstructieve afwijkingen hebben
en relatief meer vasculaire disfunctie hebben zij
ook andere klachten, die nog steeds ten onrechte als
atypisch bestempeld worden. Het zijn echter voor
vrouwen hele karakteristieke klachten. Vasculaire
disfunctie wisselt in de tijd en kan bij inspanning,
maar ook in rust aanwezig zijn. Het kan de ene week
erger zijn dan de andere en ook optreden na afloop
van drukke dagen. Alsof de energie ineens volledig
is verdwenen. Bij vrouwen is de invloed van stress
en emoties op angineuze pectoris groter dan bij
mannen. Daarmee moeten cardiale klachten vooral
niet als psychisch te worden weggezet, zeker als het
gaat om vrouwen met een verhoogd cardiovasculair
risicoprofiel.

Nature Reviews | Cardiology
Figuur 3

geherdefinieerd en spreken we bij vrouwen vooral van
type II ACS door spasme of een dissectie.5 Dankzij de
nieuwe bepalingen met de ‘high-sensitive’ Troponinen
(hsT), worden deze ACS nu veel vaker gediagnosticeerd
dan vroeger het geval was. Terwijl vrouwen met een
ACS minder obstructie hebben, is de mortaliteit wel
tweemaal zo hoog ten opzichte van mannen, vooral
in de jongere leeftijdsfase < 60 jaar. Men vermoedt dat
onder andere sekse verschillen in plaque compositie
en spasme hierin een rol spelen. Vrouwen met een
ACS hebben relatief vaker erosieve plaques met distale
embolisatie, daarnaast zijn er ook sekse verschillen
in het stollingssysteem. Op jonge leeftijd (< 55 jaar) is
het relatieve risico van roken op het krijgen van een
ACS tweemaal zo groot bij vrouwen als bij mannen.
Dit moet altijd direct worden meegewogen bij een
jonge vrouw die zich presenteert met een mogelijk
hartinfarct.

Acute coronaire syndromen bij vrouwen
Men is lang uitgegaan van het standaard Type 1
acute coronair syndroom (ACS), waarbij een trombus
ontstaat op een ruptuur in een atherosclerotische
plaque binnen een coronairarterie, waardoor het
bloedvat plotseling volledig wordt afgesloten. In
geval van een ACS dat zich presenteert als een
ST-T elevatie myocardinfarct (STEMI) is een acute
interventie de standaard geworden. Hierdoor zijn er
in de afgelopen decennia een aantal belangrijke sekse
verschillen zichtbaar geworden bij het ACS (figuur
3). In de eerste plaats heeft meer dan 25-30% van de
vrouwen met een STEMI geen zichtbare afwijkingen
in het coronair systeem, tweemaal zo vaak als bij
mannen. Bij deze vorm van ‘myocardial infarction
with no obstructive coronary arteries’ (MINOCA)
speelt een vasculaire disfunctie vaak een dominante
rol. In een internationaal consensusdocument
zijn de verschillende vormen van ACS in 2018
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Spontaneous coronary artery dissection
(SCAD)
Bijna een kwart van de ACS bij vrouwen < 65 jaar
wordt veroorzaakt door een plotse scheur in een
van de kransvaten, een ‘spontaneous coronary
artery dissection’ (SCAD).6,7 Dit valt ook onder de
type II ACS en hiervan zijn inmiddels meerdere
angiografische subtypen gedefinieerd. Deze zijn
vaak moeilijk te onderscheiden van afwijkingen
veroorzaakt door atherosclerose, waardoor de juiste
diagnose gemist kan worden. Meer dan 90% van alle
SCADpatiënten is vrouw, en het is nog onduidelijk
waarom dit sekse verschil er is. Bij eenderde van
de vrouwen met een SCAD is er een relatie met
hypertensie, daarnaast is er bij 30-40% vermoedelijk
sprake van een fibromusculare displasie (FMD). Dit
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energieverlies. In de richtlijnen stabiele angina
pectoris van de European Society of Cardiology (ESC)
is microvasculaire angina pectoris als belangrijke
vorm van IHD benoemd.9 In de huidige praktijk staat
de diagnostiek en behandeling van dit syndroom
echter nog in de kinderschoenen.

is een niet-atherogene bindweefselaandoening van
de middelgrote arteriën, waarbij meestal ook de
renale, de cerebrale en de arteriën in het bekken zijn
aangedaan.
Een andere bindweefsel aandoening, zoals Ehlers–
Danlos, komt slechts bij een kleine minderheid
(5%) van de SCADpatiënten voor. In ongeveer 8%
van de gevallen vindt een SCAD plaats aan het
eind van de zwangerschap of in het kraambed.
In de acute fase van een SCAD heeft het de
voorkeur geen interventie met een ballon of stent
te doen als de doorbloeding naar distaal redelijk
tot goed is. Het risico op een iatrogene dissectie
bij een interventie is groot, evenals het risico om
een stent in het valse lumen te plaatsen. Meestal
herstelt een SCAD in de loop van 2 maanden
vanzelf, waarbij een periode van restklachten bij
vrouwen vaak voorkomt. Dit reageert meestal
goed op adequate behandeling van de bloeddruk
en toediening van een calciumantagonist zoals
diltiazem. In de verschillende series wordt de
kans op recidief SCAD geschat tussen de 10-17%.
De meeste SCADpatiënten hebben een normaal
lipidenspectrum en het nut van langdurige
secundaire preventie met een statine is niet
aangetoond. Het is nog onbekend hoe lang het
zinvol is om acetylsalicylzuur te gebruiken.

De diagnose wordt in de praktijk het beste
gesteld met invasieve metingen en een spasmetest bij een hartcatheterisatie. Het zijn typisch
vrouwen met meerdere risicofactoren, zowel de
traditionele (diabetes, hypertensie, dislipidemie)
als vrouwspecifieke risicofactoren, gerelateerd aan
zwangerschapshypertensie en hormonale disfunctie.
De behandeling kan lastig zijn en moet worden
toegesneden op het individu.10 In kleine studies
zijn gunstige effecten op de perifere vaatweerstand
aangetoond met diltiazem, ACE-remmers,
angiotensine-II-antagonisten, selectieve bètablokkers
en statines. Kortwerkende nitraten hebben een
wisselend effect, langwerkende nitraten kunnen een
‘stealing’ geven in het microvasculaire vaatbed en zo
de klachten verergeren.
Leefstijlaanpassingen zoals stoppen met roken
en gewichtsreductie bij obesitas geven ook een
verbetering. Daarnaast is stressreductie van groot
belang, dat kan in de thuissituatie zijn, maar ook
op het werk. Stressvolle werksituaties en onbegrip
over het ziektebeeld maken de klachten erger en
kunnen de patiënten in een vicieuze cirkel brengen.
Vaak lukt het niet meer op het vroegere werkniveau
terug te komen. Klachten gaan meestal niet over,
maar kunnen wel in rustig vaarwater komen.
Microvasculaire angina pectoris is geassocieerd met
diastolisch hartfalen (HFpEF) op oudere leeftijd. Ook
dit komt veel vaker bij oudere vrouwen voor dan bij
mannen en wordt vaak laat gediagnosticeerd.11

Takotsubo hartinfarct/’broken heart’
syndrome
Bij 2-3% van alle ACSpatiënten is er sprake van een
tijdelijke acute disfunctie van de linker ventrikel,
meestal naar aanleiding van plotselinge hevige
stress. In meer dan 90% betreft het postmenopauzale
vrouwen boven de 55 jaar. Bij het CAG zijn er geen
obstructieve afwijkingen in de coronair arteriën
te zien, waardoor er geen indicatie is voor een
interventie. Men veronderstelt dat de hoge uitstoot
van catecholaminen bij hevige stress leidt tot een acute
disfunctie van het microvasculaire coronaire vaatbed.
Dit herstelt zich bij de meeste, maar niet alle, patiënten
in de weken daarna.8 Het gebruik van een ACE- of
AII-antagonist verlaagt de 1-jaarsmortaliteit, terwijl dit
voor b-blokkers en statines (nog) niet is aangetoond.

Vrouwspecifieke risicofactoren voor IHD
Op oudere leeftijd (> 65 jaar) hebben vrouwen
meer traditionele risicofactoren dan mannen en de
impact hiervan lijkt ook groter te zijn. In de jongere
levensfase zijn de vrouwspecifieke risicofactoren,
gerelateerd aan zwangerschapsproblemen en
hormonale disfunctie, relatief belangrijker om de
hoogrisico vrouwen er tussenuit te halen (figuur
4). Opvallend is dat hoogrisico vrouwen een
sterke erfelijke belasting hebben, vaak migraine
hebben gehad als tiener/twintiger en als veertiger
inflammatoire ziekten krijgen zoals reumatische
aandoeningen en schildklier-problemen.12 De
onderlinge samenhang is nog onvoldoende duidelijk.
Na de menopauze hebben vrouwen een sterker
inflammatoir risicoprofiel dan mannen, hetgeen van
negatieve invloed is op vasculaire veroudering. Een
paar jaar geleden is een multidisciplinaire richtlijn
cardovasculair risicomanagement uitgebracht

Coronaire microvasculaire disfunctie (CMD)
Naast de diffuse atherosclerose met NOCAD wordt een
disfunctie van het microvasculaire coronaire vaatbed
verantwoordelijk gehouden voor angineuze klachten
bij de helft van de vrouwen op middelbare leeftijd.2
Slechts 10% van de patiënten met dit ziektebeeld
zijn man. Karakteristiek voor microvasculaire
angina pectoris is dat klachten zowel bij inspanning
of zomaar in rust en vrij onvoorspelbaar kunnen
optreden. Patiënten hebben vaak klachten van
kortademigheid, (extreme) vermoeidheid en
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eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) springt er als
belangrijkste risico uit, met een tweemaal zo groot
risico op CVD en een viermaal zo hoog risico op de
ontwikkeling van hypertensie. Deze vrouwen zijn nu
ook als risicogroep benoemd en de meest recente ESC
2016 richtlijnen CVD preventie (2016).14
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Figuur 4

Ischemische hartziekten vertonen klinisch zeer
relevante sekseverschillen. Deze vertalen zich niet
alleen in genderverschillen in klachten, maar ook
in verschillende diagnostische en therapeutische
benaderingen. Met de groeiende kennis over dit
thema is het de verwachting dat wij de cardiologische
zorg voor de vrouwelijke patiënt de komende jaren
sterk kunnen verbeteren.

door de Nederlandse vereniging voor obstetrie
en gynaecologie (NVOG), waarin het belang van
de diverse vrouwspecifieke risicofactoren nader
is onderzocht.13 Een vroeger doorgemaakte pre-

Meer lezen:
Angela Maas, Hartvoorvrouwen,
ISBN 978902953969 2/NUR 860
Arbeiderspers 2019




 

Referenties:
1. EUGenMed; Cardiovascular Clinical Study Group, Regitz-Zagrosek V, Oertelt-Prigione S, Prescott E, et al.
Gender in cardiovascular diseases: impact on clinical manifestations, management, and outcomes.
Eur Heart J. 2016 Jan 1;37(1):24-34.
2. Shaw LJ, Bugiardini R, Merz CN. Women and ischemic heart disease: evolving knowledge. Journal of the American College
of Cardiology. 2009; 54(17):1561-75.
3. Johnston N, Schenck-Gustafsson K, Lagerqvist B. Are we using cardiovascular medications and coronary angiography
appropriately in men and women with chest pain? Eur Heart Journal. 2011; 32(11):1331-6.
4. Pagidipati NJ, Hemal K, Coles A, Mark DB, Dolor RJ, Pellikka PA et al. Sex differences in functional and CT angiography
testing in patients with suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiology 2016; 67(22): 2607-16.
5. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al Fourth universal definition of myocardial infarction (2018).
Eur Heart J 2019; 40: 237–269
6. Pagidipati NJ, Peterson ED. Acute coronary syndromes in women and men. Nat Rev Cardiol. 2016 Aug;13(8):471-80.
7. Adlam D, Alfonso F, Maas A, Vrints C; Writing Committee. European Society of Cardiology, acute cardiovascular care
association, SCAD study group: a position paper on spontaneous coronary artery dissection. Eur Heart J ;39(36):3353-68.
8. Templin C, Ghadri JR, Diekmann J, et al. Clinical features and outcomes of Takotsubo(stress) cardiomyopathy. The New
Engl J Med 2015; 373 (10): 929-38.
9. Montalescot G, Sechtem U, Achenbach S, et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease:
The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology.
Eur Heart J. 2013;34:2949-3003.
10. Ong P, Athanasiadis A, Sechtem U. Treatment of Angina Pectoris Associated with Coronary Microvascular Dysfunction.
Cardiovasc Drugs Ther. 2016 ;30(4):351-6.
11. Crea F, Bairey Merz CN, Beltrame JF, Kaski JC, Ogawa H, Ong P, Sechtem U, Shimokawa H, Camici PG; Coronary
Vasomotion Disorders International Study Group (COVADIS). The parallel tales of microvascular angina and heart failure
with preserved ejection fraction: a paradigm shift. Eur Heart J. 2016 Oct 23. pii: ehw461. [Epub ahead of print]
12. Elias-Smale SE, Günal A, Maas AH. Gynecardiology: Distinct patterns of ischemic heart disease in middle-aged women.
Maturitas. 2015 ;81(3):348-52.
13. Heida KY, Bots ML, de Groot CJ, van Dunné FM, Hammoud NM, Hoek A, Laven JS, Maas AH, Roeters van Lennep JE,
Velthuis BK, Franx A. Cardiovascular risk management after reproductive and pregnancy-related disorders: A Dutch
multidisciplinary evidence-based guideline. Eur J Prev Cardiol. 2016 ;23(17):1863-1879.
14. Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, Albus C, Brotons C, Catapano AL, et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular
disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by
invited experts): Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention &
Rehabilitation (EACPR). Eur Heart Journal. 2016; 37(29):2315-81.

GAVscoop, jaargang 23, nummer 2, november 2019

70

Voor u gelezen
Handboek pijnrevalidatie.
Voor de eerste-, tweede- en derdelijns
gezondheidszorg

in handen van vier instellingen op het gebied van
pijnrevalidatie: Adelante-zorggroep (Hoensbroek),
Rijndam Revalidatie (Rotterdam), Roessingh,
Centrum voor Revalidatie (Enschede) en de afdeling
Revalidatiegeneeskunde van het UMCG (Groningen).
In dit eerste handboek voor pijnrevalidatie in
Nederland wordt een compleet overzicht gegeven van
alle aspecten van chronische pijn, met name gericht
op chronische pijn van het bewegingsapparaat.
Chronische pijn is een belangrijk
gezondheidsprobleem. Een op de vijf Nederlanders
lijdt aan een vorm van chronische pijn. Chronische
pijn heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven
van de lijder en diens omgeving en er gaan enorme
geldbedragen in om, niet in de laatste plaats door
verlies van arbeidsproductiviteit. In de inleiding staat
dat het boek bedoeld is voor alle professionals in
de eerste, de tweede en de derde lijn. Bedrijfsartsen
worden expliciet genoemd, maar verzekeringsartsen
niet. Minpuntje.

Auteurs: J.A. Verbunt, J.L Swaan, H.R. Schiphorst Preuper,
K.M.G. Schreurs.
Uitgeverij: Bohn Stafleu van
Loghum, 2019, 274 blz.
ISBN 978-90-368-2229-9
In de particuliere
en in de publieke
verzekeringsgeneeskunde
lijkt de laatste jaren
sprake van een
toename van cliënten/
slachtoffers met
chronische pijnklachten.
Die personen komen
vaak terecht bij de
revalidatiearts voor een pijnrevalidatietraject.
In correspondentie van de revalidatiearts valt in
toenemende mate het begrip: centrale sensitisatie.
Als medicus opgeleid aan een no nonsense
medische faculteit in de zeventiger jaren van de
vorige eeuw (meten is weten) was ik tot voor kort
een ‘non-believer’ voor wat betreft deze term. Ik
wist eigenlijk niet precies wat het inhield en ik was
er niet in geïnteresseerd omdat ik vermoedde dat
de entiteit werd gedragen door een wat zweverige
onderbouwing.
Ik denk niet dat ik de enige ben. De senioren onder
ons zijn opgeleid in een tijd waarin het medisch
curriculum toentertijd kennis en waarheden aanbood
die heden ten dage niet meer vaststaan. Een van die
zekerheden was dat het zenuwstelsel zich ontwikkelde
tot de leeftijd van circa twintig jaar, waarna de
teloorgang onherroepelijk en onomkeerbaar inzette.
Niets aan te doen. Het was wat het was, werd nooit
meer en kon alleen maar minder worden. Een tweede
zekerheid was dat pijn ontstond door weefselschade,
en dat pijn een waarschuwingsfunctie had, ter
preventie van (toename van) weefselschade.
Maar er zijn voortschrijdende inzichten en de
traditionele beeldvorming behoeft nuance.
Tijdens een recente nascholing waarin
revalidatieartsen aan het woord kwamen over
chronische pijn viel regelmatig de term ‘centrale
sensitisatie’ en werd mijn attentie gevestigd
op een begin 2019 verschenen handboek over
chronische pijn, dat op 19 februari 2019 werd
aangeboden aan minister voor Medische Zorg en
Sport Bruno Bruins. De redactie van het boek was
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Het boek kent zes delen, die ieder zijn opgedeeld
in een aantal hoofdstukken. De delen gaan
onder andere over het probleem chronische
pijn, de diagnostiek, verbeteren van participatie,
behandelmethoden en de organisatie van de zorg.
Ik heb niet het hele boek gelezen, want het is
geen roman en dat hoeft ook niet want het boek
kent duidelijk afgebakende hoofdstukken die
steeds beginnen met een korte samenvatting,
waardoor gericht kan worden gezocht. Het is een
handzaam naslagwerk (274 bladzijden) waarvan
iedere zorgprofessional moet weten dat het bestaat
en dat iedere zorgprofessional die te maken heeft
met chronische pijn binnen handbereik moet
hebben om optimaal en actueel geïnformeerd te
zijn over ‘the state of the art’ op het gebied van
chronische pijn en de behandelingsmogelijkheden
met aandacht voor het biopsychosociale model en
voor stepped care, zorg op maat, waarbij een lans
wordt gebroken voor optimale samenwerking van
zorgverleners waardoor de juiste zorg op de juiste
plaats terechtkomt.
Over centrale sensitisatie nog het volgende. Er
bestaat namelijk ook perifere sensitisatie. Dat
verschijnsel kent iedereen. Het houdt in dat als je
je pijn doet dat dan de omgeving van het getroffen
gebied overgevoelig is voor bepaalde prikkels. Dat
treedt op bij acute pijn. Het mechanisme is dat de
zenuwuiteinden een verhoogde responsiviteit hebben
na contact met vrijgekomen neurotransmitters.
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Bij centrale sensitisatie is er iets anders aan de
hand. Dit wordt omschreven als een toegenomen
gevoeligheid van de neuronen die nociceptieve
informatie vervoeren en verwerken in het centrale
zenuwstelsel. In dat centrale zenuwstelsel kunnen
allerlei neuroplastische aanpassingen plaatsvinden
die de pijnbeleving in stand houden. Er vinden
allerlei processen in de hersenen en/of het
ruggenmerg plaats die ertoe leiden dat aanwezigheid,
intensiteit en duur van pijnbeleving gedeeltelijk of
zelfs geheel wordt losgekoppeld van de aanwezigheid,
intensiteit of duur van schadelijke perifere stimuli.
Dus: geen pijnlijke prikkel en toch pijn.
Dit verschijnsel komt voor bij ziektebeelden als lage
rugklachten, whiplash of fibromyalgie.
Er zijn onderliggende mechanismen zoals ‘wind
up’ van de neuronen in de dorsale hoorn van het
ruggenmerg (een tweede pijnlijke prikkel voelt
pijnlijker aan na een eerste identiek pijnlijke prikkel),
een veranderde functionaliteit van topdown
nociceptieve inhibitie en facilitatie (toegelicht aan
het voorbeeld dat je chronische zeurende hoofdpijn
niet voelt als je je in de vingers snijdt), veranderde
connectiviteit in de hersenen (bij patiënten met
chronische pijn zijn structurele aanpassingen
aangetoond) en activatie van gliacellen (aangetoond
is dat deze gliacellen niet alleen een ondersteunende
rol hebben binnen het centraal zenuwstelsel, maar

dat zij ook een rol hebben bij produceren en in stand
houden van de verhoogde prikkelbaarheid van het
brein).
Het is een logische gedachte dat het omgekeerde
proces ook zou moeten kunnen plaatsvinden. Dat zou
dan centrale desensitisatie kunnen heten. Die term
ben ik echter niet tegengekomen.

Welkom in het rijk der zieken

duidelijk te herkennen aan een zwart of een wit
symbooltje. De ene verhaallijn (in de jij-vorm) speelt
zich af op wisselende momenten voor of na ‘de grote
koorts’, de andere in een soort van fantasiewereld,
de wereld der zieken. In die fantasiewereld is sprake
van een dialoog tussen de hoofdpersoon en een
begeleider en zeult de hoofdpersoon een zwaar, log
zwaar lichaam mee, waar hij graag afscheid van wil
nemen. Na lang zoeken vindt hij een karretje, maar
dat karretje rijdt zo zwaar dat het feitelijk geen winst
oplevert.

Het valt niet geheel uit te sluiten dat de mate van
ontvankelijkheid voor de nieuwe ‘evidence based’
theorieën inzake chronische pijn van collegae
werkzaam voor een verzekeraar verschilt van die
werkzaam aan slachtofferzijde.
Mijn standpunt is dat je de chronische pijnklachten
niet groter moet maken dan ze zijn, maar dat je er
met de huidige stand van de wetenschap niet omheen
kunt en dat bagatellisering niet op zijn plaats is.
De samenstellers van het boek spreken de hoop
uit dat verschillende zorgverleners dezelfde taal
gaan spreken waardoor een optimale ketenzorg kan
ontstaan en dat hun boek daar een bijdrage aan moge
leveren.
Ik zeg niet dat ik ‘om’ ben (non believer j believer),
maar mijn beeld over chronische pijn is wel
genuanceerd. Dat wens ik iedereen. Ik zeg: kopen.
C. L e lieveld

Auteur: Hanna Bervoets
Uitgeverij: Pluim, 2019, 320
blz.
ISBN 987-94-929-2828-3
Dit boek gaat over
chronische pijn en werd
geschreven vanuit het
perspectief van een lijder
aan chronische pijn, een
patiënt dus. De schrijfster
is zelf gediagnosticeerd
met een chronische
aandoening (EhlerDanlos).
Bervoets, wiens ster
rijzende is, heeft het boek op bijzondere en niet
alledaagse wijze vormgegeven.
Het is voor een groot deel geschreven in de tweede
persoon enkelvoud, de jij-vorm. Dat is weinig
gebruikelijk. Ik ervaar het niet per se als prettig.
Het geeft weliswaar een grote betrokkenheid van de
lezer, maar heeft de valkuil dat de lezer afhaakt als
die zich niet kan herkennen in de stappen van de
hoofdpersoon. Even wennen dus.
Wat verder opvalt, is dat er twee verhaallijnen door
elkaar lopen. Er zijn alternerende hoofdstukken,
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De essentie: de hoofdpersoon loopt Q-koorts
op na bezoek aan een kinderboerderij.
Daarna ontwikkelt zich een chronisch beeld:
Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het lijden aan
een chronische aandoening vergelijkt Bervoets met
lijden aan aandoeningen met een meer dynamisch
beloop. Van kanker genees je of je gaat eraan dood.
Daar is heroïek. Strijdend ten onder of een survivor.
Als lijder aan een chronische aandoening is het
oppassen geblazen dat je niet als zeurpiet wordt
beschouwd. Dit wordt in het boek geïllustreerd aan
kleine alledaagse gebeurtenissen.
Bervoets zelf zegt hierover in het programma
Zomergasten van 4 augustus 2019 waarin zij de
zomergast was in antwoord op de vraag: ‘Hoe doseer
jij je klagen?’ : “het is heel moeilijk, koorddansen.
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onze ideeën over zaken als liefde, authenticiteit
en zingeving beïnvloed door de cultuur en
gemeenschap waarin we leven? En welke verhalen
vertellen we onszelf om overeind te blijven bij rouw,
verlies of verdriet? Het zijn vragen die Bervoets
al jaren bezighouden, misschien wel de kern van
haar werk vormen. Maar: in de kracht van verhalen
schuilt ook hun destructieve potentie.
Ten slotte: De zomergast mag een film uitkiezen die
na de uitzending wordt vertoond.
De keuze van Hanna was de film ‘The Hours’, een
Brits-Amerikaanse dramafilm uit 2002 met in de
hoofdrollen Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne
Moors en Ed Harris, gebaseerd op het gelijknamige
boek van Michael Cunningham.
De film focust zich op drie vrouwen uit
verschillende generaties, wier levens met elkaar
zijn verbonden door de roman Mrs. Dalloway van
Virginia Woolf. De film kreeg overwegend lovende
kritieken en werd voor negen Oscars genomineerd.
Met uitzondering van de openingsscène en de
slotscène, welke de zelfmoord van Virginia Woolf in
1941 tonen, speelt het verhaal zich af op één enkele
dag in drie verschillende jaren: in 1923, als Woolf
net met haar verhaal begonnen is, 1951, waarin
huisvrouw Laura Brown dankzij Woolfs roman
ontsnapt aan haar dagelijkse sleur, en in 2001, als
Clarissa Vaughan een leven leidt dat sterk doet
denken aan dat van de hoofdpersoon uit Woolfs
roman.
De film werd laat uitgezonden, dat red ik niet op de
zondagavond als de wekker op maandagochtend om
6 uur afgaat. De bibliotheek bood uitkomst.
Ik zeg: kijken. Prachtige film, heel mooi
geconstrueerd (sommige recensenten vonden hem
te gekunsteld). En luisteren, want prachtige muziek
van Philip Glass.

Hoeveel van mijn pijn leg ik bij mijn vrienden neer,
bij mijn partner? Je kunt ook te weinig delen. Maar
als je te veel deelt worden mensen je zat”.
Ze kon van alles niet meer doen, maar ze had
zichzelf wijsgemaakt dat het niet erg was dat ze die
dingen niet meer kon. Een van de vele voorbeelden
van ‘de verhalen die we aan onszelf vertellen om
met onszelf te kunnen leven’.
Voor in het boek staat een aantal quotes uit het
boek ‘Illness as Metaphor’(1978) van Susan Sontag
(1933-2004).
Susan Sontag was filosoof, schrijver en
mensenrechtenactivist. Haar invloedrijke essays
handelen over uiteenlopende onderwerpen:
esthetica, fotografie, film, beeldende kunst,
literatuur, pornografie, politiek, oorlog, ziekte en
geneeskunde. Een terugkerend thema bij Sontag is
het effect van metaforen. In ‘Illness as Metaphor’
bekritiseert ze het gebruik van metaforen als het
over ziekte gaat: ‘Niets is straffender dan aan een
ziekte een betekenis te willen geven – omdat deze
betekenis onherroepelijk een moralistische is’.
Beeldspraak werkt stigmatiserend. Als je bij kanker
spreekt over een oorlog of een strijd die je moet
winnen, dwing je mensen in een bepaalde houding.
Voor het antwoord van Bervoets leze u haar boek.
Van het een komt het ander: Voor u gezien.
Toevallig was Hanna Bervoets ‘Zomergast’ in de
VPRO-uitzending Zomergasten van zondag 4 augustus
2019. Dit is een programma waarin een bekende
Nederlander aan de hand van zelf geselecteerde tvfragmenten zijn/haar ideale televisieavond samenstelt.
De fragmenten van Hanna Bervoets draaien om de
verhalen die we onszelf en elkaar vertellen om met
onszelf en elkaar te kunnen leven. Hoe maken we
onszelf wijs dat we een goed mens zijn, ook wanneer
we verkeerde beslissingen nemen? Hoe worden
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Ingezonden brieven
waarin concrete handvatten worden
aangereikt. Ten slotte zijn er kenniscentra
voor verzekeringsgeneeskunde, zowel
in de publieke richting (Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde (KCVG)) als in de
private richting (Academisch Centrum voor
Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV)),
die een samenwerkingsverband hebben met
diverse universitaire centra (UMC Amsterdam,
UMC Groningen, VUmc Amsterdam).
Verzekeringsgeneeskunde is een erkende
medische vervolgopleiding.3 Dit betekent
dat de opleiding onder toezicht staat van
de twee KNMG-organen, College voor
Geneeskundig Specialismen (CGS) en
de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialismen (RGS).
De titel die wordt toegekend na het afronden
van een medische vervolgopleiding is erkend
bij de KNMG-registratiecommissie en is
wettelijk beschermd.
De eisen en richtlijnen voor de inrichting
van de opleiding staan in het kaderbesluit
CSG en het Handboek modernisering
medische vervolgopleidingen sociale
geneeskunde. Deze zijn uitgewerkt in
de instituutsopleidingsplannen die in
samenwerking tussen de verschillende
opleidingsinstituten en de wetenschappelijke
vereniging van het betreffende specialisme of
profiel tot stand kwamen.

In de opiniecolumn GASTscoop in GAVscoop 2019-1
(de RGA en de GAV) hield collega Reinders een
pleidooi om de groep gewezen medisch specialisten/
basisartsen/medisch adviseurs die hun artsenregistratie
dreigen te verliezen niet te verplichten om
verzekeringsarts te worden, want, zo betoogde hij:
‘dat willen zij niet om uiteenlopende redenen’.
De navolgende statements uit de column gaven mij
aanleiding om te reageren (á titre personnel).
1. Verzekeringsgeneeskunde is een specialisme met
uitgebreid beschreven maar matig onderbouwde
uitgangspunten en richtlijnen
2. Medisch adviseurs die de opleiding tot
verzekeringsarts moeten volgen zien daar geen
meerwaarde in want zij moeten zaken tot zich
nemen die voor de medisch adviseur niet relevant
zijn en die zelfs in strijd kunnen zijn met dat wat
zij uit moeten voeren in hun dagelijks werk.
3. Zij voelen er weinig voor om te behoren tot ’een
ander broedsel’, zoals de verzekeringsarts nog recent
werd genoemd op een specialistenvergadering.
4a. Zij voelen er weinig voor om te behoren tot het vak
dat, hoe dan ook, sinds jaar en dag kampt met een
lage status en
4b. dat volgens de minister zo ongeveer ook wel door
niet-artsen kan worden uitgevoerd.
5. De vrees werd uitgesproken dat de RGAverzekeringsarts zich op korte termijn zal moeten
houden aan de mede door politieke wind,
patiëntenverenigingen of Gezondheidsraad
ingegeven protocollen en richtlijnen die bij het
UWV heersen.
6. Ten slotte werd gevreesd dat voortaan bepaald zal
moeten worden of klachten plausibel en consistent
zijn in plaats van gebaseerd op een medisch
substraat.
Ad 1

De quote ‘matig onderbouwde uitgangspunten
en richtlijnen’ is vrij vaag en feitelijk niet
gefundeerd.
Voor concrete standpunten moge ik onder
andere verwijzen naar het professioneel
statuut verzekeringsartsen1 waarin concreet
staat wat de positie en de handelwijze van
de verzekeringsarts is binnen de geldende
wettelijke kaders (waaronder de Wet op de
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(BIG), de Medische Tuchtwet, het
Wetboek van Strafrecht en de Wet op de
Geneeskundige Behandelovereenkomst
(WGBO)). Verder is er een gedragscode2 en zijn
er standaarden, richtlijnen en protocollen,
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Ad 2

Hier wordt een woud aan verplichtingen
gesignaleerd (3 x moeten), te vergelijken
met leeuwen en beren. Want de keuze tot
het volgen van elke opleiding (dus ook deze)
is een autonome keuze uit vrije wil. Het
opleidingscurriculum is breed en gevarieerd
en gericht om de student voor te bereiden op
een breed scala aan sociaal-maatschappelijke
problematiek en om kokervisie te voorkomen.
En hoe kan een opleidingscurriculum in
strijd zijn met dagelijkse werkzaamheden?
Geldt bovendien niet voor alle medisch
specialismen dat de medisch specialist in spe
zelf medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit
van de gevolgde opleiding?

Ad 3

‘Een ander broedsel’. Slik. Ik moest dit twee keer
lezen.
Verzekeringsartsen behoren tot een ander
broedsel, dat is op een specialistenvergadering

werkzaam in de publieke sector werkt voor
UWV. UWV betekent het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen. UWV is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de
werknemersverzekeringen onder andere de
WW, WAO, WIA, de Ziektewet. Zij doet dat als
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht
van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
De staatsvorm in Nederland is een
democratie. Daar zitten veel voordelen en
enkele nadelen aan. Een van de nadelen is
dat na verkiezingen (tenminste eenmaal per
vier jaar) de wind uit een andere politieke
hoek kan gaan waaien en dat in de opdracht
van het Ministerie van SZW bij het UWV
andere accenten opgelegd worden. Dat is
vaker gebeurd in het verleden. Een andere
politieke wind betekent echter niet dat
de inhoud van het medisch specialisme
verzekeringsgeneeskunde verandert,
alleen de politieke/juridische kaders. Een
medisch oordeel is transparant, objectief,
objectiveerbaar, reproduceerbaar en toetsbaar
en onafhankelijk van de regerende politieke
kleur. Het vergt ultiem vakmanschap, kennis
en kunde en communicatieve vaardigheden
om hier prudent mee om te gaan.
• Patiëntenverenigingen.
Voor patiëntenverenigingen kan best een
plaats zijn als klankbordgroep, bijvoorbeeld bij
de ontwikkeling van protocollen/richtlijnen,
met als doel om een maatschappelijk
draagvlak te creëren, nadrukkelijk niet om
een doorslaggevende stem te hebben bij
methodologie of bij de uitkomst van een
sociaal medische beoordeling.
• Gezondheidsraad ingegeven protocollen
en richtlijnen die bij het UWV heersen.
Hier is sprake van een misverstand, want het
zijn verzekeringsgeneeskundige richtlijnen/
protocollen, geen UWV-protocollen.
De verzekeringsgeneeskundige protocollen
zijn tot stand gekomen door contacten
met onder andere aanverwante
beroepsverenigingen, de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst (KNMG), de politiek en
diverse maatschappelijke instellingen.
Dat biedt een breed draagvlak.

gezegd, zegt Reinders. Man en paard werden
niet vermeld dus welke specialistenvergadering
dat was komen we niet te weten.
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse
taal4 kent het idioom ‘een ander broedsel’ niet.
Bij broedsel (bladzijde 621) staat: de vogeleieren
die tegelijk worden uitgebroed of de uitgebroede
jongen van vogels; conform broed/gebroed.
Kijk ik verder bij ‘gebroed’ (bladzijde 1240) dan
staat daar onder punt 4 (figuurlijk): een menigte
kleine, met name lastige of schadelijke dieren,
ook wel gedierte.
Onder punt 5 (eveneens figuurlijk) staat: slecht
of gemeen volk, ook wel gespuis, geboefte,
gebroedsel: gemeen laf gebroed, vreemd
gebroed: gehate vreemdelingen.
Daar zit geen woord Spaans bij. Het zal vast niet
zo bedoeld zijn, maar het komt niet sympathiek
en/of collegiaal over, ook niet indien ironisch
bedoeld. Het is een getuigenis van disrespect
van een volledige medische discipline.
Ad 4a Het wordt er niet beter op. De kwalificatie
‘sinds jaar en dag kampt met een lage status’
legt angsten bloot. Status kan worden hertaald
naar ‘pikorde’, de rangorde van hoog naar
laag. Ook wel prestige, aanzien, achtbaarheid,
maatschappelijke positie. De angst voor
statusverlaging zegt meer over de vrezer dan
over het gevreesde.
Ad 4b De frase ’zo ongeveer ook wel’ ademt enig
dedain.
Vermoedelijk wordt gedoeld op taakdelegatie,
de ontwikkeling in de verzekeringsgeneeskunde
in de publieke sector waarbij de laatste
jaren wordt gewerkt met sociaal medisch
verpleegkundigen, die een deel van de
werkzaamheden van de verzekeringsarts op
zich nemen. Dit is een identieke trend die in de
meeste, zo niet alle klinisch curatieve medische
disciplines al veel langer plaatsvindt, waarin
een physician assistant/ nurse practitioner/
praktijkondersteuner een deel van de
werkzaamheden van de medisch specialist/
huisarts op zich neemt.
Deze these wordt weersproken door actuele
ontwikkelingen, want recent (juni 2019) werd
bekendgemaakt dat UWV bij een paar duizend
arbeidsongeschiktheidsherbeoordelingen een
vorm van ‘taakdelegatie’ heeft toegepast, die
niet conform de professionele en juridische
kaders was, waarna besloten is dat de
beoordelingen zullen worden ‘overgedaan’ door
geregistreerde verzekeringsartsen.
Ad 5

Ad 6

In stukjes:
• Politieke wind.
Het grootste deel van verzekeringsartsen
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’Plausibel en consistent in plaats van
gebaseerd op een medisch substraat’.
Als er een medisch substraat is en/of als
er concrete en feitelijke geobjectiveerde/
objectiveerbare onderzoeksbevindingen zijn,
dan is de beoordeling van een claim (publiek
of privaat) niet moeilijk. Te vergelijken met
1+1 = 2.

persoonlijkheidskenmerken, ambities,
copingstijlen) een belangrijke rol spelen, is
dat geen reden om, wanneer is vastgesteld dat
van een dergelijke samenhang sprake is, de
omvang van de beperkingen als geringer te
beoordelen dan wanneer niet of nauwelijks
aanwijsbare persoonlijke of externe factoren
in het geding zouden zijn geweest.5

Anders wordt het als er geen medisch
substraat is.
Dat komt vrij vaak voor. Denk aan de
somatische symptoomstoornis, de whiplash
associated disorder, de chronische ziekte van
Lyme, chronische vermoeidheidssyndroom,
fibromyalgie, chronische pijnsyndroom et
cetera, et cetera.
Dan is er alleen plausibiliteit en consistentie
om een claim te beoordelen.
Plausibiliteit en consistentie is een
centraal begrip niet alleen binnen het
publieke en private domein van de
verzekeringsgeneeskunde, ook in de klinisch
curatieve sector (differentiaal diagnose).
Ziektebeelden, syndromen presenteren zich
immers lang niet altijd ‘volgens het boekje’.
De International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF)
biedt een model, waarin de stoornissen,
beperkingen en participatieproblemen is
samenhang met persoonlijke en externe
factoren worden beschouwd. Als blijkt dat
in het ontstaan of voortbestaan van een
samenhangend geheel van stoornissen,
beperkingen en participatieproblemen
externe en persoonlijke factoren (bijvoorbeeld
gebrek aan sociale steun, inactiviteit,

Verzekeringsgeneeskunde is een generalistische
medische discipline binnen sociaaljuridische kaders.
De specifieke en unieke expertise van de
verzekeringsarts is de beoordeling van functionele
mogelijkheden in geval van ziekte/gebrek in publiek
en/of in privaat kader.
Het gaat niet om leven of dood en er is geen sprake
van medisch-technische heroïek.
De verzekeringsarts komt op een cruciaal moment
met de cliënt in contact, want wegvallen uit het
arbeidsproces is een ingrijpende gebeurtenis voor de
meeste mensen.
De verzekeringsgeneeskundige beoordeling is van
grote invloed op iemands toekomst.
Het is een respectabele medische discipline, die meer
competenties vergt dan puur medisch-technische.
De verzekeringsarts is te vergelijken met goede wijn:
die behoeft geen krans en de kwaliteit wordt beter
met voortschrijdende senioriteit.

Referenties:
1. Professioneel statuut verzekeringsartsen, september 2003
2. Gedragscode voor verzekeringsartsen werkzaam voor de uitvoeringsinstellingen SV
3. www.KNMG.nl
4. Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 15e herziene editie, 2015, blz 621 respectievelijk blz 1240
5. Algemene inleiding bij de verzekeringsgeneeskundige protocollen, 2006

C. L e l ieveld

Ik dank collega Lelieveld hartelijk voor haar
uitgebreide reactie op mijn column ‘De RGA en
de GAV’ in de GASTscoop mei 2019. Het is een
hartstochtelijk pleidooi voor (het vak van) de
verzekeringsarts. Als zodanig meen ik dat de
reactie niet noopt tot een uitvoerige beschouwing
mijnerzijds, omdat de kern van mijn betoog bestond
uit een oproep tot behoud van zelfstandigheid van
de GAV en het niet-koppelen van de titel RGA aan
die van verzekeringsarts. Wellicht dan toch een paar
korte opmerkingen.

belastbaarheid beoordelen. Zij hebben een lange
opleiding, kennen richtlijnen en rapporteren
internationaal bovengemiddeld éénvormig. Dat
gezegd hebbende, blijkt die kernactiviteit, de
belastbaarheid beoordelen, een uitermate heikele
activiteit. De daarvoor beschikbare richtlijnen
staan bepaald niet buiten de kritiek. Voorbeeld:
verzekeringsarts Knepper noemde die voor CVS een
onding.2,3 En ook het omgaan met die richtlijnen
blijkt niet eenvoudig: na de invoering van het
MAOC verzuchtte een verzekeringsarts van het
GAK in Maastricht: ’Op papier klinkt het mooi
maar in de praktijk levert het problemen op. (…)
(De verzekeringsarts kan) geen eenduidig oordeel
uitspreken over het gevolg van ziekte of gebreken
waarvan de oorzaak niet kan worden gevonden. (…)

Het vak van verzekeringsarts bestaat bijna alleen in
Nederland1, maar het lijkt erop dat de Nederlandse
verzekeringsartsen tot de beste artsen ter wereld
behoren te midden van artsen die wereldwijd
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Knepper aan te halen: ook dat vond hij een onding.5

Dus kiest deze arts meestal voor de relatief makkelijke
weg: bij twijfel beslissen in het voordeel van de cliënt.
Met tegenzin, want wat wij doen is samen te vatten
als conditionering, medicalisering, legitimering en
stigmatisering.’

Collega Lelieveld en ik maken ons ongetwijfeld
weinig zorgen over de status van ons vak maar
enigszins zorgwekkend lijkt wel het feit dat de
verzekeringsarts zich op plaats 43 (van de 45)
bevindt op de ranglijst van gevoelde waardering door
collega’s, met een status van 1,4 op de schaal van
0-10 en zich, nog net achter de bedrijfsarts, op plaats
45 (van 45) bevindt op de ranglijst van tevredenheid
over de beroepskeuze.6

Majeur probleem is en blijft de onderbouwing
van de conclusies over de belastbaarheid via de
plausibiliteit en de consistentie: het blijft toch
altijd opmerkelijk dat als een expertiserend
orthopeed geen beperkingen ten aanzien van
de (door de betrokkene geclaimde verminderde)
rugbelastbaarheid kan duiden, de verzekeringsarts
tot ernstige beperkingen van diezelfde
rugbelastbaarheid kan concluderen. Wat zag hij
dat de orthopeed niet zag? Kroneman signaleert
dienaangaande: ‘Wat mij opvalt, is dat er weinig
kritisch wordt beschouwd. Het verhaal van de
cliënt wordt makkelijk opgeschreven, vastgelegd
en vertaald in handicaps en beperkingen. Een
aanzienlijke groep artsen reflecteert en spiegelt
te weinig. (…) Zij leven zo mee met de cliënt en
vinden hem zo zielig dat ze het verhaal direct
honoreren. Maar zó moet het natuurlijk niet.’4
Zou het instrumentarium van de verzekeringsarts
echt voldoende zijn om tot een rechtvaardige en
objectieve beoordeling van de, laten wij hem toch
maar zo noemen, patiënt te komen? Krijgt diegene
die daar recht op heeft, echt voldoende beperkingen
toegekend en omgekeerd?

Positief is dat verzekeringsartsen zelf ook begrijpen
dat er wel enige problematiek rond hun vakgebied
heerst. Actieve discussies rond bovengenoemde
zaken in vakbladen en symposia helpen aan de
oplossing daarvan, maar de vraag is of er niet een,
zoals dat tegenwoordig heet, forse paradigmashift
nodig is. Ook de reacties van het bestuur van het
NVVG zijn vaak bemoedigend: zie bijvoorbeeld
de opmerkingen van 2 bestuursleden over het bij
de beoordeling te weinig toepassen van middelen
als medische informatie opvragen, vergelijken van
informatie uit verschillende bronnen, inzetten van
symptoomvaliditeitstests of opname in een kliniek.7
Concluderend neem ik met veel belangstelling
kennis van de reactie van collega Lelieveld maar
wil ik graag mijn oproep tot vasthouden aan de
zelfstandigheid van de GAV alsmede het kunnen
toekennen en behouden van de ’gouden rand’ van
het RGA-schap om de titel van arts gestand blijven
doen.

En wat te denken van het FML, het basismateriaal
van de verzekeringsarts? Om maar weer even

Referenties:
1. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2011:BQ3400
2. https://www.nvvg.nl/files/41/04_Richtlijn_CVS_Definitief_8_feb_2013.pdf
3. GAVscoop april 2010
4. Medisch Contact 24 september 2001
5. Symposium Whiplash en de beperkingenvraag 21 november 2012
6. KNMG, Medisch Contact 17 september 2014
7. Medisch Contact 3 oktober 2019

H . Re inder s
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Menselijke maat versus meetbare mens
K. Soons*
De wondere wereld van data

Het datasubject

Data. Heel veel data. Mensen zijn een soort eindeloze
fabrieken die data produceren. Waar je komt, wat
je doet, wat je zegt, binnenkort misschien zelfs wat
je voelt? Allemaal data. En altijd wel nuttig voor
iemand. Want degene die weet wat jij doet, zegt,
voelt en wilt, kan daar natuurlijk geld aan verdienen.
Welkom in de datamarkt!
Het begon allemaal met Facebook en andere grote
databedrijven. Nieuwe manieren om belangrijke
levensgebeurtenissen te delen, mensen met elkaar
verbinden, nieuwe plekken en vrienden ontdekken,
alles was mogelijk. En toch volgde er sociale
ontwrichting en polarisatie. Interesse tonen in de
bruiloft van vrienden bracht ons vooral advertenties
over leuke trouwlocaties, het verbinden met mensen
uit alle windstreken beperkte zich tot het vinden
van die enige andere persoon op aarde die ‘Who let
the dogs out’ van Baha Men toch ook best een prima
nummertje vond. Nieuwe mensen die we opnamen
in onze echo bubbels waren vooral diegenen met
gedeelde vooroordelen, normen en waarden die allen
streven naar soortgelijke doelen vanuit vergelijkbare
perspectieven. Het ultieme middel om de mensheid te
verbinden werd daarmee een soort vergrootglas wat
onze onuitgesproken en onverenigbare verschillen
uitvergroot tot we er niet meer omheen kunnen.
En omdat we 24 uur per dag online kunnen blijven
vertoeven onder gelijkgestemden (always online),
luisteren we helemaal niet meer naar andersgezinde
mensen in onze directe leefomgeving.
Ondanks de schijnbaar positieve bedoelingen van
al die online communities en platforms om ons
nader tot elkaar te brengen, leerden we helemaal
geen andere perspectieven buiten die van onszelf
kennen. Databedrijven leerden ons daarentegen wel
kennen, misschien wel ‘beter’ dan wij ons zelf. En
dat is wat mij betreft precies de vraag: Wie zijn we
dan eigenlijk? Statistische correlaties van meetbare
factoren die in data zijn gevat? Of personen die
dynamisch, onvoorspelbaar, authentiek en uniek
zijn? Voor databoeren zijn we vooral gouden ganzen
die naïef zijn over hoe ‘gratis’ al die diensten op basis
van data zijn. Of, zoals Steffan Heuer en Pernille
Tranberg al schreven in 2012; ‘if you’re not paying for
it, you’re not the customer… you’re the product!’1

Zo werden we langzaam maar zeker datasubjecten
die door (voorspelbare) gedragingen schijnbaar
goed te (be)sturen zijn. Dat we in die context als
‘subjecten’ worden getypeerd roept voor mij dan ook
meteen een onmiskenbare zweem van onderwerping
op. Als mensen de ‘selffulfilling prophecy’ worden
die databedrijven (en hun algoritmische tools) van ze
maken, verdampen onze mogelijkheden om onszelf
autonoom te ontwikkelen tot wie we willen zijn, of
niet willen zijn, of soms wel en soms niet willen zijn.
Dat typeert mijns inziens ook precies wat personen
eigenlijk zijn; dynamische menselijke agenten die in
een complexe en onvoorspelbare wereld voortdurend
verkennen hoe ze zich daartoe verhouden en wat ze,
onder veranderende omstandigheden, nastreven in
het leven.
Hoe succesvol is in dat licht het paradigma van de
databoeren, die volhouden dat we fundamenteel
voorspelbaar (en dus stuurbaar) zijn op basis
van uitgebreide dataprofielen? Zijn de zorgen
die we hebben over algoritmische aansturing en
manipulatie wel zo terecht? Zoals Jesse Frederik
aangeeft in een scherp (sceptisch) artikel in de
Correspondent:
‘Het is een angstaanjagende these: de mens als lemming.
Maar waar is het bewijs dat we zo eenvoudig te
manipuleren zijn? Dat algoritmen ons alle kanten op
sturen, en data ons tot in detail kunnen beschrijven?’2

*

Je zult het wellicht al voelen aankomen, maar het
begrijpen van mensen door dataprofielen op te
stellen, is in de praktijk behoorlijk lastig gebleken.
Het getuigt van een mensbeeld dat ervan uitgaat
dat mensen (op voorspelbare wijze) schoenen zullen
kopen wanneer ze een Nike reclame zien, of ineens
nieuwe instrumenten gaan spelen als ze een YouTube
filmpje daarover zien.2 Maar dat zijn allemaal
vormen van output, van gedrag. Waar is de persoon
in het geheel? Degene die juist op basis van een
ondoorzichtig en complex samenspel van factoren
besluit hoe ze wel en niet handelen.
Over die ‘persoon’ die data produceert kunnen
datahandelaren schijnbaar helemaal niet zoveel
zinnigs zeggen. Zo bleek dat meer dan de helft van
wereldwijde datahandelaren, ondanks uitgebreide
dataprofielen, niet konden bepalen of mensen
überhaupt een man of vrouw waren. Daarover stelt
Frederiks in de Correspondent terecht dat, gezien de

Drs. K.G. Soons, bedrijfsfilosoof/ethicus.
Functie : adviseur ethiek a.s.r.
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Hier botst het individuele recht op privacy met
een collectief recht op betaalbare, toegankelijke en
kwalitatief hoogstaande zorg.
Een oplossing hiervoor is niet makkelijk voorhanden.
In de nieuwe datawereld hebben we onverminderd
dezelfde plichten en verantwoordelijkheden als
vanouds, terwijl de uitvoering daarvan aan steeds
meer (soms tegenstrijdige) regels en afspraken
gebonden is. Dan conflicteert soms het medisch
beroepsgeheim en de AVG met een rechtvaardig
zorgstelsel, dat in toenemende mate gebukt gaat
onder oplopende kosten. Meerdere instanties in
de samenleving moeten in deze nieuwe situatie
samenwerken om aan hun respectievelijke plichten
ten aanzien van burgers te kunnen (blijven)
voldoen, soms vanuit tegenstrijdige invalshoeken
(privacy versus solidariteit). Ik vermoed dat diezelfde
instanties ook nog niet goed weten hoe ze die
tegenstrijdige belangen zullen verenigen in de
praktijk. Het is ook maar de vraag of deze ‘strijd
om de burger te beschermen’ vanuit tegenstrijdige
uitgangspunten überhaupt winnaars kent.
Een context waarin daarentegen wel een
mogelijke win-winsituatie ontstaat rond big
data is het fenomeen Shared Value Insurance. In
toenemende mate bieden grote hoeveelheden
data de mogelijkheid om risico’s op het gebied van
gezondheid, vitaliteit, activiteiten en gedrag in
kaart te brengen. Om mensen meer grip te geven
op hoe ze minder risicovol, gezonder en vitaler
kunnen leven (en hiervoor beloond worden met
premiekortingen of bepaalde cadeaus). Denk hierbij
aan rijverzekeringen die kortingen geven voor goed
rijgedrag (gemeten door slimme kastjes in de auto),
of smartwatches die gezondheidsgegevens bijhouden
om met slimme algoritmes aangeven hoe je meer
kunt bewegen en gezonder kunt leven. Door minder
risicovol te leven met behulp van big data kunnen
maatschappelijke kosten in toenemende mate
worden verlaagd. Dat is de Shared Value win-win;
lagere premies voor de klant en minder uitkeringen
nodig door verzekeraars.
Dergelijke gegevens zijn vaak wel erg persoonlijk en
gevoelig. Een strikte afbakening van gegevens die
tegen klanten kunnen worden gebruikt op het gebied
van acceptatie en premiestelling van financiële
producten en dienstverlening lijkt daarom niet te
misstaan. Daarnaast is een scherp oog op de privacy
risico’s en het onheuse gebruik van die data geen
overbodige luxe. Zo zijn datasets nu vaak nog strikt
gescheiden en AVG-proof, maar wanneer voordelen
van inzichten uit die data gaan blijken voor de risico
inschatting (fijnere segmentatie van individuele
risico’s) kan het toch verleidelijk zijn om hier op
termijn meer mee te doen. De tijd zal gaan uitwijzen
hoe verzekeraars die dit nieuwe business model
uitrollen borgen dat big data in die context niet ten
nadele van de solidariteit en het klantbelang gaat
worden ingezet.

samenstelling van de wereldbevolking, je nog beter
een muntje kunt opwerpen om het juiste antwoord
op die vraag te krijgen. De ultieme vraag die de
datamarkt daarmee naar voren brengt is dus niet:
Kan ons gedrag succesvol worden voorspeld? Maar eerder:
Is een mens meer dan slechts (meetbare) input van hun
omgeving en (meetbare) output van gedrag?
De menselijke maat in de ‘black-box’
Het korte antwoord is ja. Om een persoon écht te
kennen hanteren we doorgaans een menselijke
maat. Die is niet te vinden in spreadsheets met
kwantificeerbare datapunten en dwarsverbanden,
maar eerder in gerichte onderlinge aandacht, dialoog,
interactie en empathie. Dat is (op dit moment) echter
moeilijk kwantificeerbaar voor algoritmes, die zich
exclusief richten op welke input (signalen uit de
omgeving en interne biologische factoren) leidt tot
een bepaalde output (gedrag en uitingen die zichtbaar
en vooral meetbaar zijn), zodat met dwarsverbanden
je gedrag voorspelbaar en beheersbaar wordt.
Een ironische kanttekening daarbij is dat we
momenteel vrezen dat algoritmes zelf een
ondoorzichtige ‘black-box’ van besluitvorming
worden, een magische 8-ball die je schudt en je
vertelt of Pietje of Jantje vandaag, volgende week, of
over 5 jaar ‘iets’ zal gaan doen. Maar niet waarom.
Dat we geen zicht zullen hebben op hoe algoritmes
beslissingen nemen en er dus ook niet tegenin
kunnen gaan. Dit terwijl algoritmes ons juist
behandelen als een ‘black-box’. Zo’n programmaatje
hoeft namelijk helemaal niet te begrijpen waarom
jij door het zien van een kattenfilmpje moet lachen,
maar slechts te concluderen dat als lachen de
corebusiness is van een bedrijf, zulke bedrijven jou
vooral heel veel kattenfilmpjes moet laten zien!
Dit terwijl de echt interessante vraag, gericht op
personen, met een menselijke maat, eerder neerkomt
op: Waarom word jij zo blij van leuke kattenfilmpjes?
Meten met twee (menselijke) maten?
Toch levert ook juist die menselijke maat weer
dilemma’s op in het nieuwe technologisch tijdperk.
Zo is de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) onlangs ingevoerd om privacy en controle
over persoonsgegevens te borgen. Deze hernieuwde
focus op privacy biedt meer bescherming en
zekerheid voor mensen om in controle te blijven
van hun persoonsgegevens. Dit brengt ook nieuwe
uitdagingen met zich mee. Zo staat de AVG op
gespannen voet met de wettelijke plicht van
zorgverzekeraars om doelmatige en betaalbare zorg
te faciliteren en in te grijpen bij buitensporige claims
en kosten die een betaalbaar zorgstelsel onder druk
zetten. Dat kan vragen om expliciete schendingen
van privacy om inzicht te verkrijgen in gevoelige
medische gegevens, wat weer niet mag van de AVG.
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Komt het nog goed?

dat ze onze menselijke tekortkomingen overnemen
en uitvergroten. En zich, net als mensen dat soms
doen, tegen de mensheid zullen keren. Net als die
ontastbare complexiteit van de menselijke ‘black-box’
die ‘personen’ heet, bieden complexe dataprofielen
daar maar weinig houvast in. Want een persoon is
uiteindelijk toch wel iets meer dan alleen input van
signalen en output van gedrag. Daarom is één ding
in ieder geval zeker: Om kunstmatige intelligentie en
big data mensgericht in te zetten, en daarmee mensen
echt te begrijpen en helpen vanuit verschillende (soms
tegenstrijdige) plichten en verantwoordelijkheden,
zul je toch die ouderwetse menselijke maat moeten
hanteren. Zowel voor mens als machine!

Er gloort zeker ook hoop met de komst van big
data en kunstmatige intelligentie. Experts zijn het
er in principe over eens dat wanneer kunstmatige
superintelligentie (ooit) ontstaat, we alle menselijke
problemen waarschijnlijk eenvoudig kunnen laten
oplossen door (mensgerichte) algoritmes, mits we de
doelstellingen van dergelijke vormen van kunstmatige
intelligentie goed programmeren (amorele machines
zullen weinig ontzag hebben voor menselijke moraal
als dit geen fundamenteel onderdeel van hun
programmering is). De angsten die spelen rondom
kunstmatige superintelligentie zijn dan ook vooral

Referenties:
1. Heuer, S. & Tranberg, P. – Fake It: Your Online Identity is Worth Gold. Guide to Digital Selfdefense. 27 augustus 2012,
ArtPeople.
2. Frederiks, J. – ‘De hype van deze tijd: de mens als willoze slaaf van techbedrijf en marketeer’, de Correspondent,
2 september 2019.
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Update AVG:
Barbie, de Gereformeerde Kerk en ING
J.J.W. Koemans*

werknemers ongeoorloofd in het medisch dossier
van ‘Barbie’ kunnen kijken. Dit komt via de media
naar buiten en de AP start een onderzoek naar aard
en oorzaak van dit datalek.
Dit onderzoek heeft geleid tot een boetebesluit van
de AP: ‘…..de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft
besloten aan Stichting HagaZiekenhuis (HagaZiekenhuis)
een bestuurlijke boete van € 460.000,-- op te leggen,
omdat het HagaZiekenhuis in de periode van januari
2018 tot heden niet heeft voldaan en niet voldoet
aan het vereiste van tweefactor authenticatie en het
regelmatig beoordelen van logbestanden. Daarmee
heeft zij onvoldoende passende maatregelen genomen
als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).…..’
In het besluit geeft de AP handvatten voor
de uitleg van artikel 32 AVG. ‘…met passende
beveiligingsmaatregelen wordt bijgedragen aan
het behoud van vertrouwen van patiënten in
het desbetreffende ziekenhuis bij de omgang
met persoonsgegevens. Om te bepalen of
beveiligingsmaatregelen passend zijn, dient in het
voorliggende geval te worden aangesloten bij algemeen
geaccepteerde beveiligingsstandaarden binnen de praktijk
van de informatiebeveiliging in de zorg, NEN- 7510
en NEN 7513. Uit deze beveiligingsstandaarden vloeit
voort dat ten aanzien van authenticatie bij de toegang
tot ziekenhuisinformatiesystemen die specifiek zijn
gericht op het verwerken van gevoelige informatie, de
verantwoordelijke tenminste gebruik dient te maken
van tweefactor authenticatie, teneinde de identiteit van
gebruikers vast te stellen. Verder dienen logbestanden
van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten,
uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen
registreren, te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te
worden beoordeeld…’.
Voor de beoordeling wat passende
beveiligingsmaatregelen wordt derhalve gekeken
naar de (aard van de) persoonsgegevens, wat
standaard is in de sector en, heel belangrijk,
de monitoring of controle op de genomen
maatregelen. Met name het feit dat het in dit geval
patiëntendossiers (en dus gezondheidsgegevens)
betreft en het niet of onvoldoende controleren op
werking van de maatregelen (logging) hebben ertoe
bijgedragen dat de boete in deze situatie zo hoog
was.1

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, een
nieuwe privacywet die van toepassing is in de gehele
Europese Unie. In GAVscoop van november 2018
besprak ik de systematiek van de AVG en enkele
belangrijke artikelen daarin. Inmiddels zijn we bijna
een jaar verder. Er zijn naar aanleiding van de AVG
interessante uitspraken van rechters, richtlijnen van
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), datalekken en
discussies in de media geweest. Kortom: tijd voor
een update.
Hoe zat het ook al weer?
Verwerking van persoonsgegevens moet volgens
de AVG behoorlijk, rechtmatig en transparant zijn
(artikel 5 AVG). Dit betekent dat je gegevens alleen
mag verwerken voor een welbepaald doel (doelbinding)
en dat je niet meer gegevens mag verwerken dan nodig
(dataminimalisatie). Ook betekent dit dat je een
grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens
moet hebben. De grondslagen zijn (artikel 6
AVG): (aantoonbare) toestemming, overeenkomst,
wettelijke plicht, dienen van vitale belangen,
taak van algemeen belang of openbaar gezag en
gerechtvaardigd belang.
Daarnaast zagen we dat het in principe verboden is
om bijzondere categorieën van persoonsgegevens
te verwerken (artikel 9 AVG), tenzij een van de
uitzonderingen van lid 2 van toepassing is. In dat
geval mag je gegevens verwerken, maar worden
wel hogere eisen gesteld aan de technische en
organisatorische maatregelen om de gegevens te
beschermen.
‘Barbie’
Wat voldoende technische en organisatorische
beschermingsmaatregelen zijn, kunnen we afleiden
uit het boetebesluit van de AP inzake het Hagaziekenhuis in Den Haag.1 De casus was de volgende:
in de zomer van 2018 verblijft Samantha de Jong,
beter bekend als ‘Barbie’, enige tijd in het Hagaziekenhuis te Den Haag. In deze periode hebben

*

Mr. J.J.W. Koemans Cipp\e is Functionaris
Gegevensbescherming bij a.s.r.

GAVscoop, jaargang 23, nummer 2, november 2019

81

Meer over datalekken

Uit deze overweging blijkt duidelijk waar het
inzagerecht voor is bedoeld: om inzage te krijgen
in de persoonsgegevens die een organisatie van jou
verwerkt. De term persoonsgegevens moet volgens
vaste jurisprudentie ruim worden uitgelegd; het gaat
om alle subjectieve en objectieve informatie die de
betrokkene betreft. Betekent dit dan ook dat kopieën
van alle documenten waarop persoonsgegevens
staan moeten worden verstrekt? Nee, nergens in
de wet of jurisprudentie staat dat kopieën van
documenten moeten worden verstrekt.6 Wel moet
een overzicht van alle informatie gerelateerd aan de
betrokkene worden verstrekt, met dien verstande dat
interne notities of correspondentie tussen advocaat
en cliënt niet onder het inzagerecht vallen.7 Het
laatste en definitieve woord is hierover nog niet
gezegd, maar duidelijk is dat het inzagerecht een hot
topic is en dat is terecht.

In de eerste helft van 2019 ontving de AP 11.906
meldingen van datalekken. Dat komt neer op
ongeveer 2.000 meldingen per maand. Als deze
trend voortzet, zal het aantal datalekmeldingen
in 2019 hoger zijn dan het voorgaande jaar
(een stijging van rond de 14%). Het aantal
datalekmeldingen over geheel 2019 zal dan
uitkomen op ongeveer 24.000. De laatste maanden
lijkt het aantal meldingen enigszins te stabiliseren.2
Omdat de meeste datalekken zich voordoen in de
zorgsector (zie ook het Barbie datalek) heeft de AP
richtlijnen gegeven voor de zorg hoe datalekken
te voorkomen. De vijf tips van de AP zijn ook voor
andere sectoren relevant3:
• gevoelige gegevens in een bijlage in de e-mail of
helemaal niet per e-mail versturen
• voorkomen dat medewerkers papieren dossiers
mee naar huis kunnen nemen, bijvoorbeeld door
dossiers te digitaliseren
• geen gevoelige gegevens op draagbare apparatuur
of tenminste versleuteld;
• awareness bij medewerkers t.a.v. phishing
verhogen en goede bescherming middels
firewalls inrichten
• maak back ups en installeer tijdig software
updates (met name voor kleinere organisaties)

Als betrokkene mag je verzoeken om inzage in
je dossier, je mag alleen geen misbruik van dit
recht maken en, logischerwijs, mag je ook alleen
inzage in jouw en op jou betrekking hebbende
persoonsgegevens. Waar de grenzen liggen zal in
komende rechtszaken nog verder worden bepaald.
De jurisprudentie betreft vooral inzageverzoeken bij
overheden. Een opvallende uitspraak in dit verband
is recentelijk gedaan door het Gerechtshof Den
Haag.8 Een kerklid van een gereformeerde kerk vroeg
inzage in welke persoonsgegevens de kerk van haar
verwerkt. Het kerklid had een geschil met de kerk en
wilde weten welke persoonsgegevens de kerk over
haar bewaart in verband met dat geschil. De kerk
was van mening dat ze noch op grond van de WBP
noch op grond van de AVG verplicht zijn om inzage
in deze gegevens te geven. Het Hof overwoog ‘…dat
het verzoek tot inzage gaat over documenten die op een
usb-stick staan en dat er sprake is van ‘geautomatiseerde
verwerking’ van persoonsgegevens. Het gerechtshof heeft
geoordeeld dat de kerk op grond van …. en de AVG
verplicht is het kerklid haar persoonsgegevens in te laten
zien ….. De kerk moet inzage geven in iedere informatie
die door inhoud, doel of gevolg is gelieerd aan het kerklid
en waarmee het kerklid redelijkerwijs identificeerbaar
is voor de kerk of voor enig andere persoon. Het maakt
daarbij niet uit of het gaat om objectieve informatie of
om subjectieve informatie, zoals meningen of oordelen.
Een verzoek om inzage kan niet zonder meer worden
afgewezen op grond dat het gaat om vertrouwelijke,
interne notities.

Inzagerecht
Een onderwerp dat ik vorige keer niet behandeld
heb, is de versterking van de rechten van
betrokkenen. De rechten van betrokkenen zijn: het
recht op informatie, inzagerecht, correctierecht,
recht op vergetelheid en het recht om gegevens
over te dragen.4 Met name over het inzagerecht
is afgelopen jaar veel jurisprudentie geweest.
Dat is opvallend, want juist dat inzagerecht
bestond al onder de voorloper van de AVG, de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de
regeling is in de AVG ook niet wezenlijk anders dan
onder de WBP.
De introductie van nieuwe wetgeving geeft blijkbaar
opnieuw aandacht voor het onderwerp en voor
pogingen tot oneigenlijk gebruik of misbruik van
dit recht. Rechters zetten de lijn voort die onder de
WBP is ingezet. Dat betekent dat rechters pogingen
tot oneigenlijke gebruikmaking van dat recht niet
toestaan. Zo oordeelde recentelijk nog de Rechtbank
Noord Nederland: ‘…. Voor zover moet worden
geconstateerd dat het eiser uiteindelijk niet gaat om de
juistheid van hem betreffende feitelijke persoonsgegevens
die op die informatiedragers voorkomen, maar het
eiser te doen is om informatie te verkrijgen die hij
wil gebruiken in een eventueel andere procedure is
de rechtbank van oordeel dat daarmee sprake is van
misbruik van het recht5….’
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Doelbinding
Een ander hot topic van de AVG is de doelbinding;
mag je de persoonsgegevens die je hebt verkregen
in het kader van een dienst gebruiken voor andere
doeleinden? Het principe van doelbinding heeft
de AP uitgelegd in een brief aan de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding
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Binnen de top vijf van sectoren gingen de meeste
klachten over de volgende subsectoren:
1. Zakelijke dienstverlening: detailhandel (14%),
nutsbedrijven (8%) en logistiek en vervoer (5%)
2. IT: diensten (22%) en software (9%)
3. Openbaar bestuur: gemeenten (42%), zelfstandige
bestuursorganen (42%), rijksoverheid (8%)
4. Financieel: banken (34%), verzekeraars (15%),
handelsinformatie- en kredietbureaus (14%)
5. Zorg: ziekenhuizen (24%) en huisartsen en
apotheken (13%)
De meeste klachten (32%) gaan over een schending
van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het
recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld
geen of geen volledige inzage in hun gegevens als
ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij
persoonsgegevens verwijderd willen hebben.
Mensen klagen ook vaak (13%) over organisaties
die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl
zij dit niet weten of willen. Zij worden bijvoorbeeld
gebeld door onbekende bedrijven voor direct
marketingdoelen.12

van de wijziging van het privacystatement van een
bank. Deze bank (ING) wilde transactiegegevens
gaan gebruiken voor direct marketing doeleinden.
ING heeft daarom haar privacystatement aangepast
en klanten hierover geïnformeerd. Veel klanten
hebben hun zorgen geuit over dit voornemen bij de
AP en de AP heeft aan de NVB guidelines gegeven
voor het gebruik van transactiegegevens voor
direct marketing doeleinden.9 Hierop heeft de NVB
gereageerd dat er (kortgezegd) een spanningsveld
is tussen de zorgplicht die banken jegens klanten
hebben en de AVG. De NVB wil hierover in gesprek
met de AP.10
Tot slot
Of het nu komt door de digitalisering van onze wereld
of door de komst van de AVG, duidelijk is dat (het
recht op) privacy leeft. Zo heeft de AP in 2018 27.000
vragen beantwoord, 11.000 klachten ontvangen, meer
dan 80 wetgevingsadviezen gegeven, bijna 21.000
datalekmeldingen ontvangen en 1 boete opgelegd.11
Het aantal klachten in de eerste helft van 2019
(15.000) bedroeg al meer dan het aantal klachten over
2018.

Op (uitoefening van) het recht om vergeten te worden
of het hinderlijk benaderd worden door voor jou
onbekende bedrijven gaan we een volgende keer
dieper in. Of misschien toch over big data, artifical
intelligence en algoritmes en de invloed die dat heeft
op jouw privacy. Een mooi artikel in dat verband is
van Jose van Dijck over algoritmes bij verzekeringen.13
Kortom de AVG levert voldoende stof tot nadenken
en …. voor een volgende bijdrage.

Verdeling klachten over sectoren
De meeste klachten in 2018 hebben betrekking op
de sectoren zakelijke dienstverlening (41%), IT (12%),
openbaar bestuur (10%), financieel (9%) en de zorg
(9%).
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13. https://fd.nl/opinie/1303733/de-algoritmische-zwarte-doos-moeten-we-niet-in-een-zwart-gat-laten-veranderen#

GAVscoop, jaargang 23, nummer 2, november 2019

83

Impressie VG-dagen 2019
Van jeukwoorden via Wickelfisch en anti-munchies naar Cybathlon 2020

werden tegenstellingen in de uitkomsten
van een neuropsychologisch onderzoek met
symptoomvaliditeitstests besproken. De uitkomst
van zo’n onderzoek hoort een betrouwbare weergave
te zijn van het werkelijke functioneringsniveau,
maar uitkomsten zijn niet altijd wat zij lijken.
Diverse aspecten spelen een rol. Self-blinding is
een beschermend coping-mechanisme dat helpt
om om te gaan met verpletterende distress en dat
tegelijkertijd voor verwarring kan zorgen. Er is niet
noodzakelijkerwijs sprake van malingering.
Discussie over gesignaleerde discrepanties in de
testuitslagen worden door het slachtoffer begrepen
als miskenning van hun probleem of erger nog als
een morele veroordeling.
Omgaan met conflicterende loyaliteiten (die
van het slachtoffer, die van de ‘evidence based’
waarheid en die van betrokken belanghebbenden)
is een uitdaging. Ze kunnen niet allemaal
gelijk hebben. Van belang zijn: transparantie,
objectiviteit, bewijs, zich onthouden van
subjectieve meningen.
De mee-naar-huis-neemboodschap was: kennis is
macht, ken je instrument, weet wat je meet, wees
bewust van onderliggende motieven, vertrouw
niet blind op modellen, benoem twijfels en
beperkingen.

VG DAGEN 2019
Het was het tweede lustrum, want het was de 10e
keer dat de NVVG (Nederlandse Vereniging Voor
Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse
Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in
particuliere Verzekeringszaken) dit tweedaagse
wetenschappelijke congres met een wat luchtiger
prelude op de voorafgaande woensdagavond
organiseerden.
Hieronder een keuze uit het gebodene.
NRC-journaliste Japke-d. (Doutzen) Bouma
verzorgde de prelude op woensdagavond. In haar
voordracht met de titel ‘Mag ik even iets tegen
je aanhouden?’ presenteerde zij de top-10 van
jeukwoorden. Jeukwoorden zijn woorden waar je
jeuk van krijgt. Denkt u onder andere aan: iemand
of zichzelf in zijn kracht zetten, je in of uit je
comfortzone bevinden. De vroegboekers kregen
een exemplaar van haar laatstverschenen boek
met gelijkluidende titel. Hierin vindt u nog veel
meer jeukveroorzakers als ‘zuurtje, zoetje, bittertje,
bedje, proseccootje’, ‘een stukje betrokkenheid/
verantwoordelijkheid’ of ‘zeg maar’.

Oncoloog prof. Renato Martins uit Amerika ging
in op de uitdagingen van de ‘state of the art’kankerzorg in de 21e eeuw.
Hij vertelde over het belang van ‘molecular
profiling’. Dat is een manier om een tumor te
karakteriseren waarna zeer specifieke gerichte
behandeling kan plaatsvinden. Hierdoor is de
overleving van longkankerpatiënten bij bepaalde
vormen verbeterd van acht maanden na stellen
van de diagnose (2000) naar drie jaar. Daar hangt
een prijskaartje aan. Immunotherapie biedt nieuwe
perspectieven, eens te meer in combinatie met
chemotherapie.
Wat dreigt is een burnout onder oncologen. Want
langere overleving betekent meer consulten en
een nog hogere werkdruk in een al overbezette
werkweek.
Ter preventie van burnout zag Martins oplossingen
in hoog-gespecialiseerde kankercentra, het vormen
van behandelteams en/of aanbieden van yoga en/of
lunches ter ontspanning van zorgprofessionals.

Op de Engelstalige donderdag (waarop het
dagvoorzitterschap op briljante wijze werd
vormgegeven door collega verzekeringsarts
Angelique Reitsma) besprak psycholoog prof.
Laszlo Erdodi uit Canada de ethische aspecten van
performance validity tests (PVT’s); ’from labeling
to moral reasoning.’
Erdodi ‘s aandachtsgebied zijn symptoomvaliditeitstests bij neuropsychologisch onderzoek
en de relatie tussen cognitief en emotioneel
functioneren.
Aan de hand van een casus over vermeende
cognitieve functiestoornissen na een ongeval
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worden vaak verwezen naar een orthopedisch chirurg
terwijl vrouwen bij een psychiater terechtkomen.
Dat heet algoritme bias: er komt uit wat je erin
stopt (in een computersysteem) en dat betekent
systematische en reproduceerbare foute uitkomsten.
Biologische en fysiologische risicofactoren zijn van
belang voor verschillen tussen voorkomen, aard
en ernst van ziekten tussen mannen en vrouwen.
Gedrag, blootstelling, logistieke en economische
factoren modificeren de risicofactoren (vaak op een
sekse- of genderspecifieke manier). De werkplek
vormt en verscherpt verschillende factoren. Zo
hebben premenopauzale vrouwen enerzijds minder
risico op de ontwikkeling van hartvaatziekten, terwijl
anderzijds zittend werk en de combinatie van werk en
zorgtaken het risicoprofiel negatief beïnvloeden.
De werkplek kan een beschermende factor zijn door
de mogelijkheid van sociale interactie, collegiale
contacten en ontwikkelingsmogelijkheden.
Bovendien biedt werk een ideale setting voor
gestructureerde preventieprogramma’s.

Interniste prof. Dr. Sabine Oertelt-Prigione, werkzaam
in het Radboud UMC te Nijmegen vroeg aandacht voor
sekse- en genderspecifieke preventie op de werkplek
in haar presentatie getiteld: ’The workplace as an
opportunity for sex and gender-sensitive prevention.’
Zij toonde het klassieke CIBA-plaatje van een man van
middelbare leeftijd die na een maaltijd in een warm
restaurant naar buiten de kou ingaat en die met een
van pijn verwrongen gezicht naar de linkerborst grijpt.

COMMON PRECIPITATING FACTORS IN ANGINA PECTORIS:
HEAVY MEAL, EXERTION, COLD, SMOKING

Door naar de volgende spreker. De Australische
advocaat Genevieve Grant gaf een presentatie
getiteld ’The impacts of insurance and compensation
scheme design on claimant outcomes: a primer.’
Zij legde uit dat er de afgelopen 20 jaar enorm veel
internationaal onderzoek heeft plaatsgevonden
naar de invloed van compensatiesystemen op de
uitkomst van een claim. Er heeft zich zelfs een
nieuwe wetenschap ontwikkeld met als naam
‘Compensation Health Research’.
Scheme design in dit verband is wet- en regelgeving
op dit gebied en gaat over toepasbaarheid en dekking
(bijvoorbeeld oorzaak- of onvermogengerelateerd) of
spreiding en plafond van een uitkering.
Er zijn grote internationale verschillen in ‘schemes’.
Dit creëert kansen en uitdagingen voor onderzoek.
De uiteindelijke waardering van de afhandeling
van een claim hangt onder andere af ‘procedural
justice’ and ‘perceived injustice’. Als ‘procedural
justice’ ervaren wordt kan sprake zijn van positieve
waardering, zelfs als de uitkomst ongunstig is.
Betrokkenheid van een advocaat bij een claim is
geassocieerd met een slechtere uitkomst (in eigen
beleving) in Anglo-Amerikaanse letselschadezaken.

CHARACTERISTIC DISTRIBUTION OF
PAIN IN ANGINA PECTORIS

Ruim een halve eeuw later is er nog steeds werk
aan de winkel, want als je heden ten dage googelt
naar ‘heart attack’ gaat het binnen de 100 eerste
vindresultaten 96 keer om mannen.
Sekseverschillen ontkennen heeft consequenties,
want uit wetenschappelijk onderzoek (bij muizen)
bleek dat de sekse van onderzochte én van
onderzoeker verschil maakt voor de uitkomst.
De sekse van de onderzoeker wordt echter nooit
gerapporteerd.
De diagnose blaaskanker bij vrouwen wordt vaak
na delay gesteld, omdat er in beginsel vanuit wordt
gegaan dat het wel een urineweginfectie zal zijn.
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor mannen met
osteoporose. En mannen met multipele sclerose
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In een kort intermezzo vestigde de Zwitserse
hoogleraar verzekeringsgeneeskunde Regina Kunz
onze aandacht op het UEMASS-congres in 2020
(17 t/m 19 september 2020) dat plaats zal vinden in
Basel.
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heeft zonder verder stil te staan bij de meerwaarde
of de grenzen. In Amerika rijzen de kosten van de
gezondheidzorg de pan uit, maar de levensverwachting
stijgt niet en de kindersterfte is nergens in de
omringende landen hoger.
Moreno maakte ons deelgenoot van de ontwikkelingen
die leidden tot moderne inzichten over bio-ethiek,
onder andere aan de hand van syfilis-experimenten in
Tuskegee en Brittany Maynard’s wens om te sterven,
liever dan door te leven met een onbehandelbare vorm
van kanker.
Een tot nadenken stemmende lezing.

Basel is een aantrekkelijke en mooie stad. Regina Kunz
beval een zwemtocht in de Rijn met een Wickelfisch
van harte aan. Leuk ideetje.

click!
7x

Na een feestelijke en muzikale avond, waarop menig
collega blijk gaf te beschikken over onvermoede
kwaliteiten, werd het wetenschappelijke programma op
vrijdagochtend vroeg voortgezet met het Nederlandse
deel van de VG-dagen in de vorm van een zeer
interessante verhandeling over contactallergie door
hoogleraar Thomas Rustemeyer. Meer hierover in een
volgend nummer van GAVscoop.

Na de lunch nam Dr. Gregory Smith uit Chicago het
woord in een presentatie over tetrahydrocannabivarine
(THCV), ’The next important cannabinoid. ‘
Dit cannabis-derivaat is van grote invloed op het
energiemetabolisme, want door een effect op het
eetlustcentrum in de hypothalamus vermindert
THCV het hongergevoel. Daarbij komt dat het
buikvet verbrandt, het basaalmetabolisme verhoogt,
insulinespiegels optimaliseert en bloedlipidenprofiel
verbetert. Wie wil dat niet? Door effecten in de
hersenen en op het lichaam heet het ook wel de ‘antimunchies’.
Voor niet ingewijden (ik heb het zelf moeten
opzoeken): ’Bijna iedereen die cannabis, in welke
vorm dan ook, gebruikt, is het weleens overkomen: ‘de
munchies’. Je rookt wat lekkere toppen met een joint
of vaporizer, of je eet een plakje space cake. En voor je
het weet, ren je naar de koelkast op zoek naar iets om
te snacken en een berg eten naar binnen te werken. En
zeg nou eerlijk - meestal is dat junkfood. Sommigen
maakt dat niet veel uit; de munchies horen er voor hen
nou eenmaal bij als ze cannabis gebruiken.’ Ziezo, weer
wat geleerd.

In haar presentatie ’Werk werkelijk maken bij
psychische klachten! Integratie van wetenschappelijke
inzichten én ervaringskennis’ bepleitte hoogleraar
herstelbevordering bij ernstige psychische
aandoeningen en hoofd van Lentis research Stynke
Castelein een brede aanpak met aandacht voor
klinisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel.
Veel psychiatrische patiënten herstellen na een
psychose van hun ziekte, maar verreweg de meesten
houden problemen met werk, wonen en sociale
contacten.
In een onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt
van grote epidemiologische datasets (gegevens van
het ROM-Phamous-onderzoek) werden de patiënten
ingedeeld in vier ‘states’.
1. meeste zorgbehoefte (16%)
2. minder zorgbehoefte, last van negatieve
symptomen (25%)
3. Als 2. maar juist last van positieve symptomen
(21%)
4. overal gunstig, maar niet op het werk (38%)
Onderzocht werd wat de ‘transitiekans’ was (de kans
op opschuiven van een state naar een volgende (onder
andere door behandeling van negatieve symptomen
(apathie) of van positieve symptomen (wanen,
hallucinaties)).
Tweeduizend patiënten werden elf jaar gevolgd.
De uitkomst van haar onderzoek was dat voor alle
groepen de grootste kans was dat je in dezelfde ‘state’
blijft. De transitiekansen moeten omhoog.
De focus ligt op verbetering van maatschappelijk
herstel. Wetenschappelijk onderzoek genereert
‘harde’ cijfers en daar kan/moet beleid op worden
gemaakt.
In de praktijk kan het lastig zijn, want psychische
klachten zijn onzichtbaar en er kan sprake zijn van
handelingsverlegenheid: vertelt een patiënt op de

Na twee rondes met parallelsessies bereikten we aan
het einde van de middag het hoogtepunt van de dag.
Nou ja, dat vind ik. Dat was de lezing door hoogleraar
filosofie aan de Universiteit van Pennsylvania Jonathan
Moreno met de intrigerende titel ’Everybody wants to
go to heaven, but nobody wants to die: bioethics and
the transformation of medical ethics.’ Het is ook de
titel van zijn recent verschenen boek (met co-auteur
Amy Gutman).
Moreno gaf zijn zienswijze op onvermijdelijke morele
keuzen die gemaakt moeten worden en die inherent
zijn aan de enorme ontwikkelingen op medisch
gebied.
Het is nog niet zo lang geleden (vijftiger jaren 20e
eeuw) dat artsen naar hun patiënt toe niet altijd
eerlijk waren over diagnosen. Tegenwoordig wil iedere
Amerikaan het beste wat de gezondheidszorg te bieden
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werkvloer dat er iets aan de hand was/is? In een
kantoortuin zijn mensen langer ziek.
Samenwerking tussen maatschappelijke partijen is
noodzakelijk evenals meer verbinding tussen GGZ en
het sociale domein.

onderdelen traplopen, een helling beklimmen,
zitten in een diepe stoel en zelf weer opstaan.
Eric van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch
psycholoog verbonden aan het Medisch Centrum
Leeuwarden gaf een inzichtelijke presentatie over
kosten van nieuwe geneesmiddelen met de titel:
‘Nieuwe geneesmiddelen: goud waard?’
Als een geneesmiddel op de markt komt is het nog
lang niet uitontwikkeld.
Voordat een medicament op de markt komt heeft
er jarenlang onderzoek plaatsgevonden (fase 0 tot
en met fase 3). In fase 4 komt het op de markt. Dan
begint het grote leren pas.
Betrokken spelers, onder wie de minister van
VWS, bepalen aan de hand van gegevens over
veiligheid en effectiviteit of een medicament op
de markt komt. Vervolgens wordt advies gevraagd
aan de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over
therapeutische waarde, budget-impactanalyse
(BIA) en kosten-effectiviteitsanalyse (KEA). In de
beoordeling wordt ten slotte een afweging gemaakt
tussen ziektelast en kosteneffectiviteit: hoe hoger de
ziektelast, hoe groter de bereidheid om te betalen
voor gezondheidswinst. Gezondheidswinst wordt
uitgedrukt in kosten per ‘Quality Adjusted Life
Years’, of wel: kosten/QALY. Er zijn onvermoede
andere overwegingen die medebepalend zijn,
onder andere beschikbaarheidsproblematiek van
grondstoffen (China/India).

Hoogleraar neurologie mevrouw Marina de KoningTijssen is hoofd bewegingsstoornissen van de afdeling
neurologie van het UMCG en gespecialiseerd op het
gebied van hyperkinetische bewegingsstoornissen,
zoals dystonie, tremor, tics en functionele
bewegingsstoornissen.
Over haar onderwerp ‘Functionele bewegingsstoornissen, een diagnose op grond van positieve
kenmerken’ leest u meer in een volgend nummer van
GAVscoop.
Ilse van Nes, revalidatiearts en coördinator
van het onderzoek naar het exoskelet binnen
de Sint Maartenskliniek hield samen met haar
medewerkers een indrukwekkende voordracht over
de mogelijkheden van een exoskelet voor patiënten
met een dwarslaesie.
De laatste jaren maken technologische
ontwikkelingen het mogelijk dat mensen met
een dwarslaesie door middel van een motorisch
ondersteund exoskelet zelfstandig kunnen lopen.
In het pak zijn verschillende elektrische motoren
verwerkt die met behulp van een computer
worden aangestuurd. Het exoskelet is zodanig
geprogrammeerd dat het de bewegingen, die de
gebruiker wil maken, optimaal kan volgen zodat
men niet met een toetsenbord of joystick hoeft te
werken. De gebruiker kan een exoskelet bovendien
zelfstandig aantrekken.
Ilse verwacht dat deze nieuwe technologie in de
nabije toekomst een volwaardig alternatief voor de
rolstoel kan opleveren: ’De ontwikkelingen op dit
gebied gaan wereldwijd erg hard en de technologie
wordt steeds geavanceerder, maar gelukkig ook
steeds beter betaalbaar. Met de huidige generatie
exoskeletten wordt voor het eerst de stap gemaakt
van de onderzoeksfase naar de toepassing in de
praktijk, zowel binnen het revalidatiecentrum
als bij mensen thuis. Het past bij de geschiedenis
en ambitie van de Sint Maartenskliniek om
voor haar patiënten de nieuwste technologische
en wetenschappelijke ontwikkelingen ook, op
een verantwoorde manier, snel in de praktijk te
brengen.’
Ilse en haar team zullen in 2020 deelnemen aan
de Cybathlon in Zürich, ook de paralympische
bionische spelen genoemd. Mensen met
verschillende beperkingen nemen het in
exoskeletten (of robotische harnassen) tegen
elkaar op. Commerciële partijen, studenten en
revalidatiecentra stomen ‘piloten’ klaar voor
de wedstrijd, die onder andere bestaat uit de
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Van de parallelsessies noem ik alleen heel kort die
van Jim Faas, genaamd: ’Bruggen bouwen over de
kenniskloof. De inzet van medisch deskundigen
in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de
bestuursrechter.’
Faas promoveerde recent op onderzoek (met een
sluitende titel) naar hoe de bestuursrechter omgaat
met medische rapporten. Hij signaleerde knelpunten
en formuleerde oplossingen.
Mogelijk is er een parallel naar hoe de civiele rechter
dat aanpakt. Dat is de moeite van onderzoek waard.
Tot slot: aan het einde van de dag gaf Wessel Visser
van de Taal Unie een toch weer eye-opening, zij
het voor velen bekende presentatie over het doel
van taal/communicatie. Die moet anderen tot actie
aanzetten. Dan moet de boodschap wel begrepen
worden. Het is gemakkelijker om af te dalen naar
een lager niveau dan om op te stijgen naar een
hoger niveau. Deze boodschap kun je niet genoeg
horen.
Het geheel overziend waren de VG-dagen 2019
een veelzijdig en leerzaam congres met een keur
aan internationale en nationale gerenommeerde
sprekers. Hulde aan de organisatie.
C. L e l ieveld
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