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Van de redactie
GAVscoop: zinkend schip?

een bijzonder voorrecht, een privilege en dat vind ik
nog steeds. U begrijpt dat de mening van sommigen
over GAVscoop (suf krantje uit het stenen tijdperk) mij
in het hart trof.

WIJ VERTREKKEN
OMDAT DE SITUATIE
STABIEL IS, GA NIET
AF OP VAGE GERUCHTEN DAT HET SCHIP
ZOU ZINKEN ...

Er zijn wel een paar verbeterpuntjes, dat geef ik toe.
Dingetjes waar gemakkelijk iets aan te doen valt,
waardoor GAVscoop meer brille en appeal krijgt zonder
ordinair, alledaags of glossy te worden.
Het eerste dingetje: er valt niet veel te lachen. Maar
het is dan ook een wetenschappelijk tijdschrift, hoor
ik sommigen van u tegenwerpen. Daar heeft u een
punt, al denk ik dat wetenschap niet louter tragiek
kent. Een glimlach volstaat al, opgeroepen door een
vakinhoudelijke anekdote of een histoire drole.
Het tweede dingetje is de interactie met u, het
lezerspubliek van GAVscoop. Die is er niet of
nauwelijks. Jammer, want ingezonden brieven,
vragen, commentaren, aanvullingen, vakinhoudelijke
ervaringen, anekdotes of histoires droles zijn de
krenten in de pap.
Ten slotte noem ik de frequentie van verschijnen
van GAVscoop. De afgelopen jaren was chronische
kopijarmoede ons deel en hebben we met pijn en
moeite twee uitgaven per jaar kunnen realiseren. Dat is
weinig, te weinig om betekenisvol en tijdig in te haken
op actuele ontwikkelingen en te weinig om GAVscoop
als lijfblad te kunnen integreren in je professionele
bestaan.
Verhogen van de aantrekkelijkheid en van de
frequentie van verschijnen van GAVscoop zie ik als
mijn missie. Dat kost energie, maar ik beschouw dat
als een investering, want het levert meer energie op
dan het kost. Naast kwantiteit blijft de focus natuurlijk
gericht op vakinhoudelijke kwaliteit en op diversiteit.
Tot stand brengen van wisselwerking tussen GAVscoop
en haar publiek heb ik niet volledig in eigen hand, dat
ligt op beider pad. Of dat kan veranderen zal de tijd
leren.
Het zal u wellicht niet direct zijn opgevallen, maar
het is eind april en de eerste editie van 2020 ligt voor
uw neus. Extrapolerend betekent dit dat er dit jaar
drie edities te verwachten zijn en in 2021 4 edities,
waarvan 1 themanummer, samenvallend met een
groot feestelijk evenement in dat jaar.
U ziet: geen woorden, maar daden.

Zo, daar zit ik dan achter mijn laptop in mijn nieuwe
functie van hoofdredacteur van GAVscoop.
En maar denken en maar denken, om niet te zeggen
broeden op een hoofdredactioneel broedsel, op een
amuse die smaakt naar meer.
Laat ik mij eerst aan u voorstellen.
Van huis uit opgeleid tot cardioloog ben ik na
16 jaar ‘om moverende redenen’ in 1999 gestart
bij het GAK (rechtsvoorganger van UWV)
en geswitcht naar het helaas als weinig sexy
beschouwde, maar zeer veelomvattende medisch
specialisme verzekeringsgeneeskunde. Na opnieuw
16 jaar ben ik in 2015 overgestapt naar de private
verzekeringsgeneeskunde, meer specifiek naar het
medisch adviseurschap in de letselschade voor een
verzekeraar. Deze carrièrelijn extrapolerend naar
de toekomst verwacht ik dat het in 2031 weer gaat
kriebelen en dat het dan opnieuw tijd wordt voor
een majeure carrièreswitch. Tegen die tijd ben ik
hoogbejaard, maar het 60 van nu is het 40 van toen en
het 80 van straks is het 50 van nu. Haha, niks aan de
hand dus, alle tijd voor nieuwe uitdagingen.
Toen GAVscoop voor de eerste keer bij mij op de
deurmat plofte wist ik niet wat ik zag! Wat een prachtig
chique en kloek vaktijdschrift kwam er tevoorschijn
uit die grote enveloppe, wat een nobele ingetogen
uitstraling, wat een klassieke aristocratische allure,
wat een intrigerend logo! Een tijdschrift dat (letterlijk)
gewicht in de schaal legt. En dat was alleen nog maar
de buitenkant. De inhoud bestaande uit interviews,
boekbesprekingen, saillante casuïstiek, serieuze
tijdloze vakinhoudelijke bijdragen uit diverse medisch
specialistische disciplines was gevarieerd, up to date,
state of the art, goed toepasbaar in de praktijk.
Ik kreeg bijna een brok in mijn keel bij het zien van
zoveel moois. Dat ik deel uit mocht gaan maken van
de redactie van GAVscoop (2016) beschouwde ik als
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Kom ik bij de inhoud van deze keer.
De rubriek Gastscoop ontbreekt helaas.
N.Ooitgedagt laat ons kennismaken met drie
onfortuinlijke slachtoffers die te maken hebben met
‘kwade kansen’. Zijn standpunt over CRPS is á titre
personnel.
In de casus in Tucht & Zucht wordt geheimhouding
van medische gegevens in geval van opvolging van
medisch adviseurs belicht.
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Tot slot: Ik voel mij geen kapitein op een zinkend
schip, eerder queen van GAVscoop.
Ik wens u een mooie lente en heel veel leesplezier.

Orthopedisch chirurg Menno Braakman neemt ons
mee in de complexe anatomie en fysiologie van het
AC-gewricht en wat daar zoal mis mee kan gaan. Een
fraai overzicht voor de lezer met kwaliteiten op het
gebied van de volgehouden aandacht. Voor degenen
die op dit gebied minderbedeeld zijn adviseer ik om
dit zeer lezenswaardige overzicht als feuilleton te
consumeren.
De bijdrage van Jurrie Eijhuisen over tinnitus is eyeopening en geruststellend tegelijkertijd. Zijn conclusies
sluiten aan bij die van ervaringsdeskundige Gregor
Verwijmeren (zie ‘Voor u gelezen’ in GAVscoop 2019-1).
Paul Kuijer beargumenteert op heldere evidence based
wijze dat een werknemer met een knieprothese niet is
afgeschreven voor werk. Na het lezen van de bijdrage
van Eveline Ruinaard en Anneke Paulusma dacht ik: zo
kan het ook. Je zou bijna wensen daar eens te mogen
verschijnen voor een klachtafhandeling. Wat daarbij
fraai aansluit is de impressie over het TBV-symposium
(2019) waarin staat dat een tuchtklacht op enig
moment in een carrière bijna niet te vermijden valt. Je
zou je bijna afvragen of je wel goed bezig bent als je er
nooit mee te maken hebt gehad.
Jan Hoevenaars is een onderhoudend causeur; zijn visie
op de toekomst van het vak en van het vakblad kent
een wat sombere toets, gelukkig is hij optimistisch
en vol vertrouwen voor wat betreft zijn persoonlijke
toekomst.
Tot slot, hoofdredacteur Angela Simon en redacteur
Gerda van Beelen kozen voor voortgang van hun
werkzaamheden buiten de GAVscoop-gelederen. Hun
besluit is respectabel. Dat betekent dat er vacatures
zijn! Redacteurschap bij GAVscoop is een aantrekkelijke
overige deskundigheid bevorderende activiteit en
levert vakinhoudelijk meerwaarde voor jezelf en voor
de collega’s (en accreditatiepunten). Graag verwijs ik
naar de advertentie elders in dit blad.

PS
Bovenstaande is geschreven in de opmaat naar
het hoogtepunt van de coronacrisis, een crisis
zonder precedent. Iedere volgende dag hebben we te
maken met opschaling van veiligheidsmaatregelen.
Zekerheden op ieder denkbaar gebied wankelen,
blijken schijnzekerheden of onzekerheden. Het
zijn historische tijden. Premier Mark Rutte richtte
zich tot ons allen in zijn televisietoespraak 16
maart en legde het belang uit van flattening the
curve, groepsimmuniteit en sociale onthouding.
Koning Willem Alexander waarschuwde in zijn
televisietoespraak dat de crisis mogelijk langere tijd
kon duren en riep op om naar elkaar om te blijven
kijken met gepaste afstand, hiermee de adviezen van
de deskundigen volgend. Hij zei o.a. : “het coronavirus
kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel.”
In deze angstige tijden zien we mooie initiatieven
ontstaan en er is plotseling samenwerking op allerlei
gebied. Politieke verschillen blijken niet meer
relevant. Er is weer oog voor elkaar, de menselijke
maat is weer in beeld. Overheidsinstrumenten worden
getoetst op validiteit aan nieuwe omstandigheden.
Noodgedwongen vindt er bijsturing plaats. Als u dit
leest zal het hoogtepunt van de pandemie (hopelijk)
gepasseerd zijn. Ik hoop dat mooie initiatieven blijven
en blijven ontstaan, ook al is alles weer normaal. Dan
was het niet voor niets.
Moge deze editie van GAVscoop u begeleiden in
moeilijke tijden.

Carl a L e l i eveld
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Van het bestuur
Overpeinzingen

van AIOS-sen en de onderwerpen die in het
kader van de Kwaliteitstafel worden onderzocht.
Binnen hetzelfde kader valt de deelname aan
het onderzoeksprogramma ‘De chronisch zieke
werkende centraal’. Verder is eindelijk een start
gemaakt met de herziening van de IWMDvraagstelling waarbij de GAV nu vanaf het begin
betrokken is (in tegenstelling tot het verleden) en
vertegenwoordigd wordt door de voorzitter van
onze PAP. In de contacten met de Letselschade
Raad worden wij meer betrokken bij lopende
projecten, zoals bijvoorbeeld de herziening van de
Gedragscode Behandeling Letselschade, die recent
van start is gegaan. Daarnaast heeft het best practice
document ‘Behandeling Beroepsziekte’ inmiddels
het licht gezien en is dit recent voorgelegd
voor consultatie. Bij de totstandkoming van dit
document heeft de GAV uiteindelijk als enige de
medische sector vertegenwoordigd.
In samenwerking met de curatieve sector is de
‘Richtlijn behandeling letsels van flexorpezen
van de hand’ tot stand gekomen en zijn wij
nauw betrokken geweest bij de herziening van de
NOV-leidraad met betrekking tot de toepassing
van de AMA-guides. Op het moment dat u deze
GAVscoop leest heeft u de nieuwe richtlijn mogelijk
ontvangen. Zelf heb ik hem al gezien. Ik ben niet
ontevreden met de opgenomen veranderingen.

Deze column werd ruim voor de uitbraak van
COVID-19 geschreven, vandaar dat dit niet aan
de orde komt. Het moge echter duidelijk zijn dan
deze pandemie ook voor onze beroepsgroep de
nodige consequenties heeft, voer voor een volgend
schrijven.
Hoewel het nieuwe jaar alweer een paar maanden
oud is zet de periode rond de jaarwisseling altijd aan
tot reflectie, zowel op het eigen functioneren als op
hetgeen daarbuiten gebeurt. Dit geldt ook voor mij,
zowel als privépersoon als met betrekking tot mijn
functie als voorzitter van de GAV.
Ons vakgebied is nooit saai, dat moge voor iedereen
inmiddels wel duidelijk zijn. Ontwikkelingen
binnen de eigen vereniging en daarbuiten zorgen
voor constante reuring waardoor we voortdurend
alert moeten blijven om ervoor te zorgen dat
het belang van onze activiteiten voldoende
voor het voetlicht wordt gebracht. We hebben
immers een prachtig vak dat nauw verband houdt
met diverse maatschappelijke ontwikkelingen,
denk bijvoorbeeld aan de verzekerbaarheid
van zelfstandigen of aan de afhandeling van
beroepsziekteclaims. Gelukkig hebben we als
vereniging inmiddels een voet tussen de deur weten
te krijgen bij diverse stakeholders; dit vergt een
behoorlijke inzet van onze actieve leden en hiervoor
wil ik hen bij deze van harte bedanken.

Met betrekking tot onze leden kenden we blije
momenten en treurige momenten. Zo moesten wij
afscheid nemen van collega Schakel, een kleurrijk
persoon binnen onze vereniging. We mochten
Jan Hoevenaars als erelid benoemen, een titel die
hij ruimschoots heeft verdiend in de jaren dat
hij actief was voor onze vereniging. We zagen
een aantal leden vertrekken, deels vanwege hun
pensioengerechtigde leeftijd en deels vanwege
andere redenen, maar mochten gelukkig ook een
aanzienlijk aantal nieuwe leden verwelkomen van
wie een aantal al actief deelneemt binnen diverse
commissies.
We zijn er echter nog niet. Als ik alvast een blik
werp op het komende jaar, dan heeft dit nog
voldoende uitdagingen voor ons in petto. Denk
bijvoorbeeld aan de perikelen rond het continueren
van onze opleidingsinstelling en aan het werven
van nieuwe actieve leden. De verversing binnen
diverse commissies brengt een nieuw enthousiasme
met zich mee dat duidelijk zijn vruchten afwerpt
hetgeen te zien is in de output van deze commissies.
De houdbaarheid van verschillende bestuursleden
nadert echter langzaam de einddatum, en het is
zaak om stevige opvolgers te vinden om de ingezette
lijn verder vorm te geven. Het is inmiddels gebleken
dat de buitenwereld best bereid is om naar ons te

Terugblikkend op het afgelopen jaar zijn er
heel wat mijlpalen bereikt. Op de eerste plaats
hebben wij een aantal succesvolle cursussen
(mede) georganiseerd, waaronder de Masterclass
Traumatologie, de VG-dagen en de inmiddels
traditionele, jaarlijkse NVMSR-dag. Alle
bijeenkomsten zijn goed bezocht en werden hoog
gewaardeerd in de evaluaties. Ook de inmiddels
geaccrediteerde presentaties op de algemene
ledenvergaderingen werden over het algemeen
positief beoordeeld. Het nieuwe elan in de
onderwijscommissie is hier medeverantwoordelijk
voor.
Met betrekking tot de verdere professionalisering
hebben in 2019 de Kick-off Meetings in het kader
van EIF plaatsgevonden. Ondanks de niet volledig
vrijwillige deelname werden deze bijeenkomsten
goed gewaardeerd. Gezamenlijk met de NOVAG
en de NVVG hebben wij onze zorg uitgesproken
met betrekking tot de werkwijze van het UWV te
Groningen. Wellicht heeft dit niet direct betrekking
op de werkzaamheden binnen de private sector,
maar de spin-off is op dit moment lastig te overzien,
zeker in het kader van de verminderde instroom
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luisteren en de meerwaarde van onze inspanningen
te erkennen, maar dit gaat niet vanzelf. In de
toekomst zullen we moeten blijven lobbyen om de
meerwaarde van ons vakgebied kenbaar te maken
zodat er naar ons geluisterd wordt. Terugkijkend
naar de ervaringen in 2019 heb ik er het volste

vertrouwen in dat we deze opvolgers in 2020 zullen
vinden!

Mo ni que Tolsma
Vo o rzi tter GAV

(Advertentie)

vacature
Wij, de redactieleden van GAVscoop, zijn op zoek naar versterking van ons team.
Wij vragen collega’s die stevig met beide benen in het werk staan. Ben jij geïnteresseerd in
de ontwikkelingen in ons werkveld? Deel dan jouw kennis met onze lezers.
Wij bieden een inspirerende onbezoldigde nevenwerkzaamheid, waarbij investeren van
energie rendeert!
Kom erbij en help mee om bij te dragen aan kennisdelen met en kennisontwikkeling binnen
onze beroepsgroep.
Er zijn ongeveer 6 redactievergaderingen per jaar op een centrale plek in het land. Hiervoor
worden accreditatiepunten toegekend. Tussendoor is er internetcontact. Uiteraard kent
dropbox voor u geen geheimen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Neem contact op met een van de
redactieleden of zend een e-mail naar GAVscoop@GAVscoop.nl
Bellen mag ook: 06-26 355 395 (hoofdredacteur).
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Geen poot om op te staan
N. Ooitgedagt
In de industrie zijn heftrucks en voorladers niet meer
weg te denken. In magazijnen, in bouwbedrijven,
op productielocaties en op laad- en overslagstations,
overal wordt er mee gewerkt. Er kunnen enorme
gewichten mee worden getild en vrachten mee worden
verplaatst. Een beetje heftruck weegt zonder lading al
minimaal 4000 kg. Dat is nodig voor de balans en als
contragewicht voor de lading op de twee lepels. En daar
zit een klein probleem: de lading bevindt zich recht
voor de chauffeur en belemmert daardoor het zicht.
Zelfs als een collega nog net geschrokken achteruit
kan springen, wordt het standbeen toch soms nog
overreden. Dat leidt altijd tot dramatische gevolgen.

een Lisfranc luxatie. Ook was er sprake van een
deglovement van de huid. De fracturen werden door
middel van Kirschner-snaren gestabiliseerd. De huid op
het dorsum van de voet werd later necrotisch en moest
worden verwijderd. In tweede instantie moesten er
Thiersch-plastieken
(= huidtransplantaties) worden aangebracht. Hij
werd daarna begeleid door de fysiotherapeut, de
revalidatiearts, de orthopedisch schoenmaker,
de ergotherapeut, de podotherapeut en door het
maatschappelijk werk. Hij bleek verwerkingsproblemen,
een depressie en een PTSS te hebben, waarvoor
de psycholoog moest worden ingeschakeld.
Later ontwikkelde hij een CRPS I, zodat ook een
pijnbestrijdingsdeskundige zich bij het leger
behandelaars aansloot. Uiteindelijk werd hij volledig
arbeidsongeschikt verklaard.

Meneer A. was een 22-jarige student en werkte als
uitzendkracht in een distributiecentrum, toen hij
door een heftruck werd overreden. Hierbij ontstond
letsel in zijn rechtervoet. Hij droeg werkschoenen met
stalen neuzen. In het ziekenhuis werden fracturen van
metatarsale 2 t/m 5 met dislocatie gediagnostiseerd.
Ook was er sprake van een deglovement van het
dorsum van de voet. Hij werd direct geopereerd.
Twee metatarsalia werden met behulp van platen
gestabiliseerd, twee met behulp van Kirschnersnaren.
Ondanks de osteosynthese bleef er sprake van een
toegenomen afstand tussen metatarsale 1 en 2. Het
osteosynthesemateriaal werd later weer in verschillende
tempi verwijderd. Er bleef sprake van een doorgezakt
dwars voetgewelf, een verbreding van de voet, van
metatarsalgie en van een kwetsbare, stugge huid op het
dorsum van de voet. Uiteindelijk leerde hij lopen met
orthopedisch schoeisel. Sporten kon hij vergeten.
Zeventien jaar later, hij was inmiddels werkzaam
als accountant, meldde hij zich opnieuw bij zijn
behandelend traumachirurg met klachten van zijn
rechterenkel. Röntgenonderzoek liet beginnende
degeneratieve afwijkingen in het enkelgewricht zien.
Zijn middenvoet was volkomen ankylotisch. Aan de
linkerzijde was er sprake van een gaaf enkelgewricht.
Met hem werd besproken dat hij op termijn in
aanmerking komt voor een enkelprothese of een
artrodese.

Meneer C, 36 jaar oud, werd in een productiehal door
een heftruck overreden. Hij droeg werkschoenen
met stalen neuzen. Zijn linkervoet was niet
ongeschonden uit het accident gekomen. Er zat een
grote bloeduitstorting op de voetrug. Uitgebreid
röntgenonderzoek liet geen aanwijzingen voor
fracturen zien. Betrokkene werd een nacht
geobserveerd, omdat men bang was voor een
compartimentsyndroom. Dat bleek niet het geval.
Na ontslag uit het ziekenhuis hield hij klachten. De
voet bleef pijnlijk, werd dik na belasten en was rood
en warm. Hij werd behandeld door revalidatiearts,
podotherapeut en psycholoog vanwege onverklaarbare
ernstige pijnklachten. Uiteindelijk werd de diagnose
CRPS I gesteld. Ook hij werd volledig arbeidsongeschikt
verklaard.
Trauma is verantwoordelijk voor het hoogste
percentage arbeidsongeschiktheid tussen 18-40 jaar.
Er gaan meer arbeidzame jaren verloren door trauma
dan door kanker en hart- en vaat- ziekten tezamen. De
getroffenen zijn met name ‘blue collar’ werknemers:
ongeschoold en vaak aangewezen op staande of
lopende werkzaamheden.

Meneer B, een man van 33 jaar oud, meldde zich met
drukpijn in de linkervoet, nadat daar een heftruck van
4 ton overheen was gereden op een steenhouwerij.
Röntgenonderzoek liet subcapitale fracturen van
metatarsale 2 t/m 5 zien. Tevens was er sprake van
*

Bij de schadeafwikkeling bij deze betrokkenen spelen er
twee belangrijke prognostische aspecten:
1. Artrotische veranderingen ten gevolge van de
comminutieve fracturen en de destructie van
de voetbogen. Vrijwel altijd is men aangewezen
op (semi-)orthopedisch schoeisel. De voet
bevat meer dan 25 gewrichten. Die leveren

De bovenstaande personen en omstandigheden zijn
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.
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Recent is er geopperd dat ‘disuse’ de oorzaak is
van de verschijnselen3. Dit is volledig uit de lucht
gegrepen en er is geen enkel bewijs voor. Deze
uitleg is een grove simplificatie en strijdig met de
uitgebreide onderzoeksresultaten die er dankzij
intensieve research sinds het begin van deze eeuw
gepubliceerd zijn (4,5,6,7,8,9,10,11 en 12).
Een CRPS I kan van voorbijgaande aard zijn,
maar het kan ook een chronisch verloop hebben.
Belangrijk bij de schadeafwikkeling is dat het
syndroom kan opflakkeren c.q. verergeren na een
nieuw, relatief onschuldig trauma van de aangedane
extremiteit.

allemaal een bijdrage bij het overbrengen van
het lichaamsgewicht op de onderlaag en bij het
afwikkelen van de voet. Ten gevolge van het
crushletsel en de comminutieve fracturen raken
meer gewrichten verstijfd. Dit betekent een
grotere belasting voor de overige gewrichten1.
Dat veroorzaakt later (soms decennia later)
degeneratieve afwijkingen in tot dan toe gezonde
gewrichten, zoals bijvoorbeeld in het enkelgewricht.
Datzelfde fenomeen wordt ook gezien vele jaren na
een triple artrodese2.
2. CRPS I. Compressieletsels van de voet, zoals bij
heftruckoverrijdingen en handletsels ten gevolge
van beknellingen in een wals of pers hebben
frequent een CRPS I tot gevolg. De exacte oorzaak
van CRPS I is nog altijd niet duidelijk, maar het
is uitgebreid aangetoond dat er sprake is van een
neurogeen ontstekingsbeeld.

Rekening houdend met de jonge leeftijd van deze
betrokkenen en hun levensverwachting van bijna een
halve eeuw is het belangrijk zich te realiseren welke
gevaren en ongemakken zich in de toekomst nog
kunnen manifesteren.

Literatuur:
1. van der Vliet Q. e.a.: Functional outcomes of traumatic midfoot injuries. Injury 2018, 49: 2087-2092.
2. Saltzman C.L.: Triple arthrodesis: twenty-five and forty-four-year follow-up of the same patients. J. Bone Joint Surg. Am.
1999, 81: 1391-1402.
3. Frölke J.P. e.a.: Complex regional pijnsyndroom type 1: de mythe ontkracht. Ned.Tijdschr. Geneeskd 2015, 159: 1-3.
4. Kurvers H.A.J.M.: Reflex sympathetic dystrophy. A clinical and experimental study. Thesis, Maastricht 1997.
5. Kemler M.: Spinal cord stimulation for chronic reflex sympathetic dystrophy. Thesis, Maastricht 2000.
6. Huygen F. e.a.: Neuro-immune alterations in the complex regional pain syndrome.

Tucht en Zucht
A. de Vries
In een begeleidend schrijven werd door de
belangenbehartiger de toelichting gegeven dat
het een door hem standaard gehanteerde clausule
betreft met als doel dat de cliënt, doordat niet
zonder toestemming mag worden gekopieerd, grip
houdt op de gegevens. Hierbij realiseert men zich
dat vroegtijdig terugvragen van de stukken, of niet
meewerken aan doorzenden voor het opvragen van
aanvullend advies, gevolgen kan hebben voor de
schaderegeling.

Deze zaak draait om overdracht van dossiers bij
vertrek van een medisch adviseur en over het op
verzoek aan betrokkene terugsturen van stukken.
Het achterliggende verhaal
Een belangenbehartiger zond medische informatie
aan de medische afdeling van een verzekeraar met
het opschrift ‘Ter attentie van de medisch adviseur
(arts), Medisch geheim’ en daaronder een tekst waarin,
samengevat, de volgende punten werden aangegeven.
De stukken vallen onder het medisch geheim en
worden in vertrouwen toegezonden onder voorwaarde
dat ze eigendom blijven van betrokkene. Op een eerste
verzoek moeten de stukken, zonder achterhouden van
kopie, worden teruggezonden. Het maken van kopieën
of doorzenden aan andere medisch adviseurs of derden
is niet toegestaan.
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Een medisch adviseur bestudeerde de medische
stukken en bracht advies uit. Later ging deze medisch
adviseur bij de verzekeraar uit dienst en nam een
opvolgend medisch adviseur de dossierbehandeling
over. Aanvullende medische informatie werd
ontvangen, voorzien van dezelfde passage over
medisch geheim, eigendom en terugzenden. Ook de
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omdat hij ten tijde van dat verzoek niet meer bij de
verzekeraar werkzaam was. In reactie op de stelling
dat de medisch adviseur zich, door zijn vertrek, in de
positie heeft gebracht dat hij het niet terug kón zenden
verwijst het College naar de overwegingen over het
vorige klachtonderdeel: de dossierbehandeling was
correct overgedragen. De opvolgend medisch adviseur
had de stukken wel terug moeten sturen. Het verzoek
was gericht aan de medische afdeling en de medisch
adviseur is verantwoordelijk.

opvolgend medisch adviseur bracht advies uit op basis
van het gehele dossier. Na beoordeling van een schadeexpert werd de claim van betrokkene afgewezen.
De belangenbehartiger liet nu weten dat in strijd
met het eigendomsvoorbehoud was gehandeld en
de medische stukken werden, zonder achterhouding
van kopieën, teruggevraagd. Van deze brief werd ook
een kopie aan de schade-expert gezonden, waarna
deze reageerde met de uitleg dat zo zorgvuldig
mogelijk met informatie wordt omgegaan en dat de
geheimhoudingsplicht niet is geschonden omdat
deze niet geldt binnen de eigen organisatie voor zover
verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor de
te verrichten werkzaamheden.

Wat betreft de stelling dat de medisch adviseur ook
derden kennis heeft laten nemen van de medische
gegevens merkt het College op dat dit niet blijkt uit
het bericht van de schade-expert en dat dit ook niet
op andere wijze werd onderbouwd. Het Centraal
Tuchtcollege wijst er daarnaast op dat is toegelicht dat
de medische gegevens worden verwerkt binnen een
afgeschermde medische afdeling. Alleen de medisch
adviseur en de administratieve ondersteuners hebben
toegang tot die medische gegevens, waarbij ook de
administratieve ondersteuners zijn gebonden aan een
geheimhoudingsplicht (verlengde arm). Deze werkwijze
wordt geen geweld aangedaan bij overdracht van
een dossier van een vertrekkend naar een opvolgend
medisch adviseur.

De belangrijkste klachten
De klachten richtten zich tegen zowel de eerste als
tegen de opvolgend medisch adviseur, waren in beide
zaken identiek en bestonden uit drie onderdelen.
De eerste klacht was onvoldoende zorg voor
behandeling van de gegevens in overeenstemming
met het beroepsgeheim, waarmee werd gedoeld op
de overdracht van de ene naar de andere medisch
adviseur zonder toestemming van betrokkene. De
tweede klacht luidde dat het medisch dossier op het
eerste verzoek terug had moeten worden gezonden.
En de derde klacht was dat de medisch adviseur ook
derden kennis heeft laten nemen van de medische
gegevens. Hierbij wordt aan de hand van de reactie van
de schade-expert gesteld dat kennelijk de noodzaak om
kennis te nemen bepalend is en niet de toestemming
van betrokkene.

De beslissing
Het eerste en het derde klachtonderdeel is ongegrond.
Het tweede onderdeel is gegrond, maar het verwijt is
niet zodanig dat een maatregel opgelegd moet worden.
Wat is hieruit op te maken

De relevante overwegingen van het College,
regionaal en centraal

De belangrijkste punten die uit deze uitspraak
opgemaakt kunnen worden zijn dat wanneer
medische informatie ter attentie van ‘de medisch
adviseur’ wordt gezonden dit gezien moet worden als
de functie en niet als de persoon, en dat (vervolgens)
de overdracht van dossiers van een vertrekkend naar
een opvolgend arts, zonder specifieke toestemming,
niet als schending van de geheimhouding wordt
gezien. Welke gegevens precies werden gedeeld met
de schade-expert werd in deze zaak niet uitgewerkt,
dus over de vraag welke gegevens wel en niet
gedeeld mogen worden, zonder schending van de
geheimhoudingsplicht op te leveren, geeft deze
uitspraak geen verheldering. Wel wordt duidelijk dat
de medische gegevens, op het specifieke verzoek van
betrokkene, teruggezonden hadden moeten worden.
Over hoe dit precies uitgevoerd zou moeten worden
wordt echter verder niets gezegd. Is het voldoende om
de originele stukken per post te retourneren? Maar
moeten, nu bij vrijwel iedere verzekeraar de stukken
worden gedigitaliseerd, ook die bestanden worden
gewist? En als gegevens zijn gedeeld met derden, al
dan niet in volle omvang, hoe dient dan te worden
gehandeld? De belangenbehartiger gaf aan dat

Wat betreft de overdracht van de vertrekkend aan de
opvolgend medisch adviseur geeft het College aan
dat deze overdracht niet gelijk staat aan kopiëren of
doorzenden, maar dat slechts de behandeling van
het dossier wordt overgedragen. Het geeft derhalve
geen strijd met het eigendomsvoorbehoud. Medische
stukken worden niet naar een medisch adviseur
als individueel persoon gezonden, maar naar de
behandelend medisch adviseur; betrokkene en de
medisch adviseur staan in een functionele en niet
in een persoonlijke betrekking tot elkaar. De uitleg
van klager dat de toezending wel individueel bedoeld
is, is zeer ongebruikelijk en zou tot grote praktische
bezwaren leiden. Bij iedere functiewijziging of iedere
afwezigheid door ziekte etcetera zou toestemming
voor overdracht gevraagd moeten worden. Het
College is van oordeel dat dit niet zo hoeft te worden
geïnterpreteerd.
Dat de stukken op verzoek niet zijn teruggezonden is
de oorspronkelijke medisch adviseur niet te verwijten
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Kan hij niet meer naar een tuchtrechter stappen? De
verzekeraar respectievelijk de medisch adviseur wordt
door het terugsturen van gegevens, wanneer dit ook
echt volledige vernietiging betreft, mogelijk zeer
beperkt in zijn verweer. Over dit alles worden in deze
zaak geen uitspraken gedaan.

terugvragen van de medische gegevens consequenties
kan hebben voor de schaderegeling, maar hoe
moeten we in dat kader de rechtsgang zien? Geeft
de betrokkene met terugvragen van zijn medische
gegevens ook zijn recht op om bezwaar te maken
tegen een weigering of intrekking van een uitkering?

Voor u gelezen
Hart voor vrouwen

wordt duidelijk dat 1991 het kanteljaar is geweest.
Waar in het dagelijks leven juist in toenemende mate
wordt gediscussieerd over de geslachtsaanduiding en
er steeds meer wordt ingezet op genderneutraliteit,
wordt helder dat we ten aanzien van hart- en
vaatziekten juist wel moeten discrimineren. Ook het
nadeel van teveel protocollaire geneeskunde komt
in dit eerste hoofdstuk aan de orde. In hoofdstuk 2
wordt nader uiteengezet wat er anders is bij vrouwen
gedurende de verschillende levensfasen. Hoofdstuk
3 handelt over de levensstijlen en hoe deze, ook al
zijn ze gelijk, toch een verschillend effect hebben
op de beide geslachten. Hoofdstuk 4 gaat over
de traditionele risicofactoren en de behandeling
hiervan. In dit hoofdstuk blijkt nog eens duidelijk
hoe het klachtenpatroon van vrouwen verschilt
van dat van mannen. Maar dat niet alleen, ook de
behandeling van deze traditionele risicofactoren
verschilt. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op
de hormonale veranderingen gedurende het leven
van een vrouw en de effecten hiervan op hart en
vaten. Hoofdstuk 6, 7, 8 en 10 behandelen specifieke
beelden in de cardiologie, achtereenvolgens angina
pectoris, het hartinfarct, de falende hartspier en
versleten hartkleppen en hartritmestoornissen. Ook
in deze hoofdstukken wordt duidelijk waar mannen
en vrouwen in verschillen. Hoofdstuk 9 betreft het
mammacarcinoom en hartschade.

De cardioloog over het
vrouwenhart
Auteur: Angela Maas
Uitgeverij: De Arbeidspers,
2019, 207 blz.
ISBN 978 90 295 3969 2
De auteur Angela Maas
behoeft eigenlijk geen
introductie meer. Al
geruime tijd zet zij
zich in voor een betere
cardiologische zorg voor
vrouwen en sinds 2012
is zij de eerste hoogleraar
cardiologie voor vrouwen in Nederland. De meesten
onder ons hebben vast al eens een voordracht van
haar mogen bijwonen. Mij is van de eerste keer dat
ik haar hoorde spreken vooral bijgebleven hoe haar
interesse in het vrouwenhart werd gewekt, maar ook
hoe ze heeft moeten opboksen tegen de gevestigde
orde die haar denkbeelden niet serieus nam en
haar zelfs uitlachte. In 2014 richtte Angela Maas
het onderzoeksfonds ‘Hart voor Vrouwen’ op en in
2019 schreef zij het boek ‘Hart voor vrouwen.’ In dit
boek geeft zij, ook voor niet-medici, uitleg over de
huidige kennis van het vrouwenhart en zij gebruikt
daarbij diverse voorbeelden uit haar eigen praktijk.
De keuze van de titel en subtitel wijst erop dat je
eerst moet vechten voor bewustwording alvorens je
verder kunt met het vrouwvriendelijker maken van
de cardiologie.

Het is al met al een prettig leesbaar boek dat door
het taalgebruik zeer geschikt is voor een breed
publiek hetgeen uiteraard ook de bedoeling is van
de auteur. Als medicus heb ik na lezing ook weer
nieuwe kennis opgedaan. Voor de ‘leek’ denk ik dat
het lezen toch enige moeite kost als gevolg van de
inhoud maar het boek verdient zeker een plaats in
ieders boekenkast.

Het boek is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. In het
eerste hoofdstuk waarin het historisch perspectief
van de vrouwelijke hartpatiënt wordt geschetst,

A. Si mo n-de Zwar t
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Herinneringen

ernstige gynaecologische kwaal. “Zoals dat in die jaren
toen gebruikelijk was, diende ik bij de aanvang van het
nieuwe jaar mijn rekening in. Enkele dagen later kreeg ik
de echtgenoot van mijn ex-patiënte op bezoek. Nog zie
ik hem de kamer binnenkomen, mijn nota tussen duim
en wijsvinger van de linkerhand geklemd. Nog hoor ik
de geïrriteerde toon waarop hij mij verweet, dat ik, een
vrouw, hem een rekening had durven sturen even hoog
als die van welken mannelijke arts dan ook. ‘Hoe komt
U op het denkbeeld!’ riep hij, één en al verontwaardiging.
‘U moest toch stellig weten, dat niemand eraan denkt om
vrouwenarbeid even hoog te betalen als werk dat door
mannen wordt verricht.’ Ik vond het feit dat iemand,
die in de Amsterdamse groothandel een positie van
betekenis bekleedde, mij kwam kapittelen omdat ik het
durfde wagen de betaling te vragen, welke mij volgens
doctorentarief toekwam, zó vermakelijk, dat ik niet boos
kon worden over de toon, die door mijn bezoeker werd
aangeslagen. ‘Hebt U dan’, vroeg ik doodkalm, ‘toen
mevrouw Uw echtgenote inderdaad ernstig ziek was,
minderwaardige en daarom goedkope medische hulp voor
haar gezocht? Ik vermoed, dat het U in de eerste plaats
om goede hulp te doen was. Ik dacht, dat u zich daarom
tot mij, de enige vrouwelijke doctor in Nederland, had
gewend.’ ‘Komt u’, zo vroeg ik verder, ‘zich werkelijk in
ernst beklagen over een nota, gebaseerd op de tarieven
door mijn mannelijke collega’s vastgesteld? U moest het
veeleer waarderen dat ik mij daaraan houd, in plaats van
mij te beroepen op de bevoorrechte positie vooralsnog de
enige vrouwelijke doctor in het land te zijn en mij daarom
duurder te laten betalen dan de overige Amsterdamse
medici.’ Wat mijn bezoeker op deze filippica geantwoord
heeft, weet ik niet meer, alleen herinner ik mij dat zijn
echtgenote enkele dagen later de rekening kwam betalen en
dat zij daarbij tegelijk haar spijt betuigde over het optreden
van haar heer gemaal.”

Auteur: Aletta H. Jacobs
Uitgeverij: Boom, 2019, 320 blz.
ISBN 978 90 244 1951 7
Ter gelegenheid van
100 jaar kiesrecht voor
vrouwen verscheen in
2019 een nieuwe editie
van de autobiografie van
Aletta Jacobs, voorzien
van een inleiding
van schrijfcoach en
schrijver Mia Meijer,
die de voortrekkersrol
van Aletta Jacobs in de
context plaatste van
het doorbreken van
het ‘glazen plafond’,
gelijke beloning en
loopbaankansen en
#MeToo tegen seksueel misbruik.
U kent natuurlijk allen Aletta Henriëtte Jacobs
(1854-1929) als eerste Nederlandse vrouwelijke
arts en feministe. Maar kent u ook haar rol
bij ‘baas in eigen buik’ (anticonceptie), bij
arbeidsomstandigheden (weet u hoe het komt
dat de caissière zit in het kassameubel?) en bij
vrouwenkiesrecht/-emancipatie en weet u wat zij
daarbij allemaal over zich heen heeft gekregen?
En wat te denken van haar schrijftalent? Zij was een
zeer begaafd en bevlogen multitalent.
Haar schrijfstijl is archaïsch, maar toch prettig
leesbaar en hier en daar hilarisch. Gelukkig is de
spelling van deze nieuwe uitgave wel aangepast.
Wat een doorzettingsvermogen. Dat is alleen vol te
houden als sprake is van intrinsieke motivatie en
een diepgeworteld gevoel voor rechtvaardigheid en
gelijkheid. Dat kreeg zij van huis uit mee als 8e in een
huisartsengezin met in totaal 11 kinderen in Oost
Groningen. Het was een warm nest waar gelijkheid
van jongens/meisjes op alle fronten vanzelfsprekend
was. De vader van Aletta, bewonderaar van
Thorbecke, kon in zijn tijd worden gerekend tot de
verst vooruitstrevenden op politiek en sociaal gebied.
Na de moeizaam bevochten toegang tot de Rijks
Hogere Burgerschool (een precedent) en tot de
collegebanken (ook een precedent) legde zij het
artsexamen af in 1877, waarmee zij de eerste
Nederlandse vrouwelijke arts werd, waarna zij ook
nog promoveerde.
Zij beschrijft in haar boek een “niet onvermakelijke
ervaring” in de eerste jaren van haar loopbaan, te
maken hebbend met de vergoeding voor medische
diensten. Die wil ik u niet onthouden, want dit is tot
op de dag van vandaag actueel en niet overal netjes
geregeld.
Na langdurige behandeling had Aletta de echtgenote
van een Amsterdams patriciër genezen van een
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Enkele van de groteske fopargumenten om
vrouwenkiesrecht tegen te houden: de vrouw kon
niet geacht kon worden in het volle genot van
haar burgerlijke en burgerschapsrechten te zijn
want: “zij derft het recht om kiezer te zijn” of “…
onder ‘Nederlander en ingezetene’ moest alleen
de man worden verstaan, want ware het anders,
dan zou dat uitdrukkelijk zijn vermeld” of “ de
man en vader betaalt belasting voor zijn vrouw en
minderjarige kinderen en daaruit blijkt onmiskenbaar
dat de gehuwde vrouw geen kiesrecht heeft.”
Schoolvoorbeelden van drogredeneringen, maar in
die tijd obstruerend en blokkerend.
De initiatiefwet tot instelling van actief kiesrecht
voor vrouwen, de ‘Wet Marchant’ werd onder druk
van revolutionaire bewegingen in 1919 aangenomen
in Nederland. Deze wet trad in werking op 28
september 1919.
In de kennismaking met haar latere echtgenoot, Carel
Victor Gerritsen, ontstond een ‘Seelenharmonie’,
die op enig moment een huwelijk niet in de weg zou
hebben gestaan, maar beiden waren ervan overtuigd
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dat een vrouw die zichzelf respecteert onder de
bestaande huwelijkswetten geen huwelijk kon sluiten.
Consequentie of rechtlijnigheid?
Pas jaren later (1892) kwam het tot een huwelijk.
Het was vooral een zakelijke overeenkomst, primair
gericht op borging van ieders vrijheid. Bij het
wettelijk sluiten van het huwelijk rilde Aletta bij het
afleggen van de belofte van gehoorzaamheid. Zij
heeft zich daarna sterk gemaakt om die bepaling -in
haar ogen een leugen- te laten verwijderen, want
ieder weet immers dat mannen waar zij menen
gehoorzaamd te worden bij de neus genomen worden.
Deze autobiografie, die een groots en meeslepend

verhaal vertelt en die een boeiende schets geeft
van de eerste feministische periode is niet van
de hand van de eerste Dolle Mina, maar van een
maatschappelijk betrokken, diep sociaal-bewogen
grande dame.
De erfenis van Aletta Jacobs is tot op de dag van
vandaag actueel, het werk is nog niet klaar.
Ten slotte een citaat van Aletta:
‘Zij die tevreden zijn, het zijn de rupsen onder ons,
die in haar ontwikkelingsstadium als pop bleven
steken en die het nimmer zonder onze hulp zullen
brengen tot een volmaakt vlinderbestaan.’
C. L e l ieveld

De scoop op …
M. van Zuylen en C. Lelieveld
Jan Hoevenaars, erelid van de GAV

dictaat van een collega student wilde overnemen
kreeg nul op het rekest. Ieder voor zich. En als je een
onvoldoende haalde voor een vak, moest alles worden
overgedaan, ook de vakken die voldoende waren. De
zogenaamde tweede zit. Na twee jaar lootte ik in in
Amsterdam en ben ik daarheen gegaan. Veel leuker,
de sfeer veel prettiger (Universiteit van Amsterdam).

Jan, vertel ons, wie ben je, waar kom je vandaan?
Ik ben als enig kind opgegroeid in Amsterdam.
Mijn ouders kwamen uit Brabant. Vader was van
oorsprong fruitkweker, maar daar viel geen brood
in te verdienen. Zij gingen net na de oorlog naar
Amsterdam en begonnen een sigarenzaak in de
Rijnstraat. We waren kleinbehuisd. Ik sliep in het
magazijn tussen Miss Blanche (sigarettenmerk) en
Javaanse Jongens (shag). Later verhuisden wij naar
de Pijp en daarna naar Buitenveldert, waar zij een
drogisterij hadden. Mijn vader overleed toen ik 17
jaar oud was. Mijn moeder was een intelligente
vrouw, die alleen basisonderwijs had gevolgd en
die later een drogisterijdiploma heeft gehaald, een
bewonderenswaardige prestatie.
Na de lagere school bezocht ik het St. Nicolaaslyceum.
Vanaf mijn 15-16e jaar wist ik dat ik geneeskunde
wilde gaan studeren. Helaas werd ik uitgeloot.
Toentertijd (1975) bestond de mogelijkheid om uit te
wijken naar Brussel. Daar heb ik mijn vrouw leren
kennen. We waren met een clubje van 18 uitgeweken
Nederlanders. Ik was daar ‘op kot’ bij een kotmadam.
We kwamen terecht in een soort academische
brugklas. Alle studierichtingen zaten bij elkaar en
werden onderwezen in diverse basale vakken die
niets met geneeskunde te maken hadden. De selectie
was na het eerste jaar. Van de 300 studenten werden
er 120 toegelaten tot het vervolgjaar. De mentaliteit
onder de collega-studenten was anders dan bij
ons. Wie door ziekte een college had gemist en een
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Welke kant wilde je uit na de studie geneeskunde?
Ik wilde huisarts worden, maar ik moest eerst in
militaire dienst. Ik kwam bij toeval bij de Luchtmacht
terecht. Op de vliegbasis in Soesterberg. Ik kwam
daar binnen als basisarts met heel weinig ervaring.
Ik had het heel goed naar mijn zin, het was een
groot jongensboek. Daarna ben ik begonnen met de
huisartsenopleiding. In die tijd (midtachtiger jaren
van de vorige eeuw) bestond het vestigingsbeleid voor
huisartsen. Ik moest solliciteren bij de gemeentelijke
vestigingscommissie. Er waren toen heel weinig
vrouwelijke huisartsen. Alle vrouwen werden direct
aangenomen. Ik was kansloos. 170 sollicitatiebrieven
geschreven. Bijna alle mannelijke collegae zijn in de
sociale geneeskunde beland. Dus geen toekomst als
huisarts. Via de GGD in Gouda (kortdurend) kwam
ik terecht bij Detam (bedrijfsvereniging voor de
detailhandel, ambachten en huisvrouwen), een van
de voorlopers van UWV. Het was een kantoor in de
Schilderswijk in Den Haag en het betrof voor een
groot deel schoonmaakpersoneel. Vrij heavy met
veel geweld, bedreigingen en agressie. Het was bijna
veterinaire verzekeringsgeneeskunde. We hadden
7,5 minuut per klant. Veel klanten spraken niet of
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verzekeringskamer die toezicht hield op de verzekeraar
(doet nu de Nederlandse Bank) zei tegen MOVIR: je
moet zorgen dat je onder de pannen komt bij een
groot concern. ING had wel belangstelling voor
overname, want die dachten: dat is een aantrekkelijke
kapitaalkrachtige populatie die daar verzekerd is en
die meenden een toekomst in cross-selling te zien, dus
niet alleen AOV maar ook hypotheken, verzekeringen
en andere bankproducten. ING nam MOVIR over.
Het management van Nationale Nederlanden
(NN, destijds ook onderdeel van ING) heeft het
management van MOVIR overgenomen. Toen werd
het heel anders. Waar wij eerst een front-office functie
hadden kregen wij een back-office functie. Wij
hadden niet meer de contacten met de verzekerden,
dat werd gedaan door de relatiebeheerders, later
re-integratiebegeleiders genoemd. Wij waren op de
achtergrond en adviseerden de relatiebeheerder. Nog
maar heel weinig direct contact. Alleen als er ruzie
was.

nauwelijks Nederlands. Dat ging als volgt: de klant
zei: ik ziek, ik niet werken, wij zeiden: jij niet ziek, jij
wel werken. Het waren flits-mini-keurinkjes. Was niet
zo leuk.
Wat bepaalde jouw keuze om te gaan werken voor
een bedrijfsvereniging?
Ik had stage gelopen bij de BVG en daar vond ik het
wel leuk. Wat mij beviel was mensen begeleiden naar
arbeid. Zodra er een vacature kwam bij de BVG in
Amsterdam ben ik daarheen gegaan. Terugkijkend op
mijn loopbaan was de tijd bij de BVG in Amsterdam
de allerleukste. Er was heel veel tijd voor een
nieuwe klant. De populatie sprak mij aan (mensen
werkzaam in de zorg). Er waren in die tijd nog geen
bedrijfsartsen bij iedere instelling, dus je had je eigen
ziekenhuizen, daar had je een eigen kamer, je had
overleg met personeelszaken. Het was een combinatie
van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Het was in
de tijd dat gesproken werd over een opleiding tot arts
voor arbeid en gezondheid. Op enig moment werd
mij gevraagd om bij te dragen aan de opleiding tot
verzekeringsarts bij NIPG-TNO in Leiden. Ik ben gaan
praten en werd vervolgens gedeeltelijk uitgeleend door
BVG aan TNO. Ik heb daar drie jaar gewerkt.
Na die drie jaar werden de bedrijfsverenigingen
opgesplitst in Arbo-diensten en UWV. Toen ben
ik meegegaan naar de Arbo-dienst van BVG, Avios
Arbozorg. Naast de gebruikelijke klanten bezochten
we voor de VVAA mensen die arbeidsongeschikt
waren thuis.
Op enig moment viel mijn oog op een advertentie van
MOVIR. Zij zochten een medisch adviseur. Dat was
dezelfde doelgroep als VVAA had. Ik heb gesolliciteerd
en werd aangenomen. Ik werkte van 1996 tot 1 januari
2020 voor MOVIR.

Heeft MOVIR onderzoek gedaan naar een oorzaak
voor de toename van burnout bij huisartsen?
Ja, daar is veel onderzoek naar gedaan, vooral bij
tandartsen. MOVIR heeft zelfs promotie-onderzoek
gesponsord bij ACTA. Dat heeft MOVIR veel publiciteit
gebracht, maar tegelijk maakte dat de zaak alleen
maar erger. Ik noem dat de MOVIR-paradox: als je
ergens heel veel aandacht aan gaat besteden lokt dat
ziekmeldingen uit. Financieel ging het een tijd erg
slecht. NN gaf de schuld aan de medisch adviseurs
“jullie zijn veel te soepel”. Mede door een zeer forse
verhoging van de premies ging het uiteindelijk weer
beter.
Een duidelijke oorzaak? Vroeger waren huisartsen en
tandartsen heel autonoom. Er is in de loop van tijd
steeds meer regelgeving gekomen en patiënten werden
steeds kritischer. De druk waar ze aan blootstonden is
steeds meer toegenomen. Huisartsenposten bestonden
toen nog niet, dus de dienstbelasting was erg hoog. In
mijn huisartsenopleidingstijd (praktijk in Purmerend)
had je iedere nacht dienst voor de eigen praktijk en
een keer in de paar weken weekenddienst voor heel
Purmerend. Dat alles bij elkaar kan als verklaring
gelden. En de besmettelijkheid van de aandoening.
Ten slotte hangt er een bepaalde status aan burnout.
“De vermoeide held”, noemden ze dat toen. En
als je dan ook nog betaald wordt uit de AOV, tja.
Tegenwoordig zeggen we: nou, dat gaat weer over, je
moet je coping aanpassen, maar dat wisten we toen
nog niet zo goed. Er waren best veel tandartsen,
veertigers-vijftigers, tegen wie gewoon gezegd werd:
nee, dat is te zwaar voor jou, je moet er maar uit. Die
kregen de rest van de looptijd een uitkering.

Hoe was jouw tijd bij MOVIR?
In het begin was het een voortzetting van de manier
waarop gewerkt bij de bedrijfsverenigingen. Iedere
dag zag je klanten met psychische klachten op
kantoor. Uitgebreid tijd voor een gesprek. We deden
psychometrisch onderzoek, burnoutvragenlijsten en
andere stressvragenlijsten. De score gaf een indicatie
over de te volgen koers. De vervolgcontacten waren
telefonisch. MOVIR was toen nog klein en de medisch
adviseurs werden bijzonder gewaardeerd. Er waren
keurige salarissen en goede regelingen.
Rond de eeuwwisseling kwam MOVIR in zwaar
weer. Er was toen sprake van een epidemie van
burnout onder huisartsen en tandartsen. Dat was een
ontzettend besmettelijke aandoening. Er waren op
een gegeven moment hele dorpen zonder huisarts.
Iedereen zat in de arbeidsongeschiktheidsuitkering.
De verzekeraar moet heel snel geld klaarzetten om
tot einde looptijd de uitkering te kunnen blijven
garanderen. Dan ga je heel snel door je reserves
heen. Artsen Onderlinge was onze grote concurrent.
Die was al overgenomen door ING. De pensioen- en
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Hoe gingen de MOVIR-artsen daarmee om?
Eerst was er nog wel contact met de mensen, later
stuurden we ze naar providers, naar psychologische
bureaus (zoals Ascender). Daar kregen ze een aantal
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Je voelde je direct onderdeel van de GAV. Voor mensen
die nu lid worden van GAV is het een beetje los zand.

gesprekken en dan probeerden wij ze te re-integreren.
Voor MOVIR was psychische arbeidsongeschiktheid
een van de grootste kostenposten. Lastig als je
mensen niet zelf ziet.

Kun je iets meer vertellen over de RGA-opleiding?
Die opleiding was destijds vrij eenvoudig, twaalf
keer twee dagen. Allerlei thema’s, een eigen toets.
Breed opgezet, AOV, leven, personenschade, zelfs
zorg zat erin. Het was heel praktijkgericht en basaal.
Na voldoende vlieguren, de AMA-cursus en de
mortaliteitscursus was je RGA.
Op enig moment ontstond de discussie dat wij als
medisch adviseur zouden moeten aansluiten bij
de verzekeringsgeneeskunde. RGS bood GAV de
mogelijkheid om opleidingsinrichting te worden.
Er was een verkort programma voor mensen met
een RGA-opleiding. Dat duurde twee jaar. Van die
mogelijkheid hebben twintig mensen gebruik gemaakt.
Het was een eenmalig aanbod.
Ik heb de opleidingsinstelling mee helpen oprichten.
Ik ben meer kenner van de regelgeving rond de
opleiding dan van de opleiding zelf. Na twee jaar
volgde herregistratie met alle gedoe van dien (visitatie,
rapporten). Ik ben toen uit de onderwijscommissie
gestapt en heb mij geconcentreerd op de
opleidingsinstelling. Uit de visitatie kwam: alles draait
om Jan Hoevenaars, dat is niet goed en te kwetsbaar.
Dit heeft tot een nieuwe organisatiestructuur van de
opleidingsinstelling geleid.

Ben je bij MOVIR gebleven?
Ja, dat wel. De laatste jaren is er veel veranderd bij
MOVIR. Eerste hadden we een eigen portefeuille,
later is de NN-portefeuille erbij gekomen en daarna
de Delta Lloyd-portefeuille.
Dat moest heel snel. Dat heeft veel stress
opgeleverd voor alle medewerkers. En dan ook
nog een re-organisatie, een stoelendans vooral
voor de managers. Nare tijden. En nu komt Reaal
er waarschijnlijk bij. Ieder bedrijf heeft een eigen
aanpak, een eigen werkwijze, een eigen cultuur.
Afstemming is een enorme opgave.
Hoe was de veranderde populatie van invloed?
Voor mij persoonlijk veranderde er niet veel. Ik
hield mijn eigen bestand, het bestand van de HBO+zelfstandigen. En in 2019 was ik werkzaam als
medisch adviseur acceptatie. Met plezier gedaan.
Maar de veranderingen maken dat sommigen zich
minder senang voelen.
Hebben de ontwikkelingen invloed gehad op het
tijdstip van jouw pensionering?
Ten dele, want ik had al veel langer de wens om
te stoppen rond mijn zestigste levensjaar. Als ik
het waanzinnig naar mijn zin had gehad was ik
misschien wel langer gebleven. Maar die factor was
er niet. Weet je, ik ben vanaf 1986 werkzaam in
de verzekeringswereld, dan heb je het onderhand
wel gezien. Ik ben nu bezig met een project
‘verhuizing’ en als dat achter de rug is dan ga ik een
vrijwilligersbaantje zoeken.

Waar loop je zoal tegenaan bij het organiseren van
de opleidingsinstelling?
De regelgeving wordt steeds strenger. Er worden steeds
strengere eisen gesteld aan opleiders.
In vergelijking met vroeger is nu sprake van een
serieuze professionele opleiding.
Ik zeg tegen opleiders: dit is je tweede beroep. Dit
is niet effe iets wat je ernaast doet. Ook opleiders
moeten een soort EIF voor opleiderschap en intervisie
doen en bijscholen. Daar komt veel bij kijken. Steeds
meer opleiders die dat als vrijwilliger doen kunnen dat
niet combineren. Bij de KAMG en UWV wordt iemand
vrijgesteld van werk voor de opleidingsinstelling. Dat
geeft veel meer mogelijkheden. Wij hebben op enig
moment onderwijskundige expertise in moeten huren
voor veel geld om alles netjes geregeld te krijgen.
We hadden een aantal opleiders die elders mensen
coachten; dat was geen succes. Toen heb ik gezegd:
prima als verzekeraars of bureaus van zelfstandige
medisch adviseurs een arts willen opleiden, maar dan
moeten ze zelf zorgen voor een opleider.

Er is veel stress geweest in het werk. Waaruit putte
je energie?
Ik heb altijd veel voor de GAV mogen doen,
eerst in de onderwijscommissie, later in de
opleidingsinstelling. Ik heb in de projectgroep voor
EIF gezeten. Dat leidde een beetje af.
Verder ben ik een enthousiast amateurfotograaf.
Wat zijn jouw GAV-ervaringen?
Zodra ik van TNO kwam werd ik vanwege mijn
ervaring gevraagd voor de GAV-onderwijscommissie,
eerst als gewoon lid, later als secretaris. De GAV had
toen zelf de RGA-opleiding. Dat was erg tijdsintensief:
lessen voorbereiden, sprekers uitnodigen. Maar ook
leuk. Achteraf beschouwd hadden we die opleiding
nooit moeten stoppen, nooit moeten uitbesteden aan
de NSPOH. Onze werkgever vond echter dat het veel
te veel tijd kostte. Wat je nu merkt als je terugkijkt
naar de eigen RGA-opleiding: je krijgt direct een
leuk netwerk binnen de GAV door de meerdaagse
bijeenkomsten.
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Wat kun je zeggen over de veranderde regelgeving?
De erkenningssystematiek hangt heel erg samen met
KOERS. KOERS is een boekwerk dat door de sociale
geneeskunde is opgesteld. Koers is een acroniem en
staat voor kwaliteitsvisie, opleidingen en raamplan
sociale geneeskunde. Dat is een soort draaiboek
waaraan een kwaliteitskader is verbonden. Er staat
voor iedere betrokkene bij de opleiding uitgebreid
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steeds meer naar taakdelegatie gekeken moeten
worden. Bij MOVIR zijn ze daar al mee begonnen. Die
medewerkers heten “co-adviseurs medisch”. De taken
moeten duidelijk worden afgebakend om problemen
te voorkomen.

gedefinieerd aan welke eisen je moet voldoen en
wat er allemaal geregeld moet worden. Een soort
kwaliteitssysteem. Koers is opgesteld door de
wetenschappelijke verenigingen, bestaande uit NVVG,
GAV (via NVVG), KAMG en NVAB. Daarmee heeft
de sociale geneeskunde een voorsprong gekregen op
de curatieve sector. De KAMG-mensen hebben dat
heel erg gestimuleerd. Die artsen maken beleid, zij
hebben daar veel kijk op. Zij hebben binnen de kortste
keren een fantastisch mooi document gemaakt.
Je moet je daar wel aan houden. Op 19 maart ga
ik naar een bijeenkomst van RGS over de nieuwe
toezichtstructuur die RGS gaat uitrollen, een nieuwe
erkenningenstructuur voor opleidingsinstellingen. Wij
moeten jaarlijks gaan rapporteren aan de RGS volgens
het model van KOERS, dus over de kwaliteitscyclus.
Een soort interne kwaliteits-audit.

Kun jij met jouw kennis en ervaring aangeven hoe
het zou moeten?
Het is steeds moeilijker. We komen niet meer uit met
het huidige arbeidsongeschiktheidscriterium. Jim
Faas (oud-voorzitter van de NVVG) heeft dat een paar
jaar geleden al gezegd. Het ziektebegrip is zo enorm
opgerekt.
Iedereen is zo overtuigd van het eigen gelijk. Men
pikt het niet als een ‘autoriteit’ zegt: nee, dat is niet
zo. Eindeloze discussies, procedures, Kifid-klachten
etcetera. Het is de vraag hoe lang dit overeind
kan blijven, los van de vraag hoe het zit met het
beroepsarbeidsongeschiktheidscriterium in de private
AOV.
Bij MOVIR in de HBO+-populatie kan men zich tot zijn
68e verzekeren zonder urenbeperking.
Kijk eens naar medisch specialisten die 60-70-80-90 uur
per week werkten en die als ze boven de 60 jaar werden
merkten dat het allemaal wat minder makkelijk ging.
Hoe gaat dat als ze boven de 65 gaan omvallen omdat
ze de diensten niet meer aankunnen. Vroeger hoefde je
geen diensten te doen boven een bepaalde leeftijd, maar
dat is niet meer. Vroeger stopten de meeste medisch
specialisten rond het 60e levensjaar, maar dat gaat niet
meer. Wat is fysiologisch en wat is ziekte?
Sommige aspecten vallen onder ondernemersrisico en
zijn geen ziekte. Maar ja, dat pikken mensen niet.

Het is erg veel regelgeving. Is dat nog uit te leggen?
Jazeker, die is uit te leggen. Kijk ik naar de situatie bij
mijn vrouw (arts voor maatschappij en gezondheid
en opleider) dan functioneert het daar prima. Binnen
de GAV ben ik een soort mannetje met de zweep die
achter al die opleiders aanloopt en ze achter de broek
zit, een soort ‘chief whip’. Het wordt steeds moeilijker
om mensen te vinden die hieraan mee willen doen.
Opleiders moeten twee uur per week contact hebben
met de AIOS, ze moeten praktijkbeoordelingen doen,
ze moeten zelf toetsen gaan verzinnen etcetera.
Collega’s vinden het wel leuk om met een AIOS
naar een casus te kijken, maar zij hebben geen
zin in de papierwinkel, dus de ene na de andere
opleider is vertrokken bij de GAV. Er is nu een stop
voor nieuwe AIOS-sen. Het staat niet vast of wij als
opleidingsinstelling nog wel kunnen doorgaan.

Cliënten en patiënten worden steeds mondiger en
veeleisender
Klopt, is ook mijn ervaring. Tot een jaar of vijf geleden
had ik nooit met Kifid te maken gehad. Vorig jaar
ben ik er drie keer geweest. Terwijl ik het op dezelfde
manier doe. Mensen accepteren dingen niet. Kifid
heb ik overigens als een heel professionele organisatie
ervaren. De klager krijgt voldoende gelegenheid om
zijn verhaal te doen en tegelijk wordt indien nodig
begrip gekweekt voor beslissingen van de verzekeraar.
Ik heb zelf ook een tuchtzaak gehad, die werd
administratief afgehandeld, want het tuchtcollege
kon daar niets mee. Maar vroeger hadden we bij
Movir dit soort procedures nooit. Toch een beetje
modeverschijnsel. En er kan een tuchtklacht worden
ingediend tot tien jaar daarna. De uitspraken zijn
soms tricky. Wat mij opvalt is dat er soms een groot
verschil zit tussen uitspraken van regionaal en
centraal tuchtcollege. Dat verwacht je niet. Dat zou
toch niet moeten kunnen. Zo’n zaak wordt helemaal
uitgeplozen. Soms krijg je een tik op je vingers voor
iets waar de klant helemaal niet over gevallen was.
Er zijn immers zoveel richtlijnen. Zo’n zaak sleept
ook nog eens heel lang en je wordt dan steeds
wakker met vaag iets in je achterhoofd: o ja, er was

Oei, dat is een somber scenario.
Ja dat klopt inderdaad, dat is een somber scenario.
Maar ja, het moet wel te doen zijn. Anders moeten
werkgevers zelf die opleidingsinstelling realiseren
zoals bijvoorbeeld a.s.r. dat doet of Lechner, Ergatis
of Argonaut.
Hoe zit het met het aantal mensen in opleiding?
Dat fluctueert in de loop van de tijd. In het begin
hadden we het heel druk met zij-instromers en
nieuwe mensen. In het begin had ik er wel twintig,
momenteel nog vier. We nemen nu geen nieuwe
mensen aan. Als mensen parttime werken kan een
opleiding zes jaar duren. Dat kun je niet halverwege
zomaar stopzetten.
Dat wringt met het capaciteitsprobleem van
medisch adviseurs.
Dat klopt. Volgens het capaciteitsbureau sociale
geneeskunde waren er twee jaar geleden ongeveer 950
verzekeringsartsen in Nederland en werd voorspeld
dat er in 2025 nog maar 350 zijn.
Zowel bij UWV als ook in de private sector zal er
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iets onaangenaams. Het brengt je uit je evenwicht.
Collegiale support is dan zeer prettig.

Je gaat verhuizen naar Zaandam. Heb je een
speciale binding met Zaandam?
We zijn erg gehecht aan Amsterdam, maar Amsterdam
is zo waanzinnig duur. En dan die erfpacht. Dus
zijn we in de omgeving gaan kijken en kwamen we
in Zaandam terecht. Zaandam is een aantrekkelijk
alternatief. We krijgen een ruim appartement op de
14e verdieping. Prachtig uitzicht. Amsterdam in de
buurt, station in de buurt, op fietsafstand van mijn
dochter, via de parkeergarage loop ik zo de supermarkt
in. Lifetimeproof. Ideaal.

Wat roept de term herkenbaar en benoembaar
ziektebeeld bij je op?
In de private verzekeringsgeneeskunde zie ik een
tendens dat in de jurisprudentie SOLK-beelden als
herkenbaar en benoembaar ziektebeeld gaan gelden.
Daar waarschuw ik voor. In het beschermingsartikel
in de polisvoorwaarden stond dat als er geen
objectiveerbare oorzaak is aangetoond of aannemelijk
gemaakt dat het beeld dan als niet objectiveerbaar
werd beschouwd en dat er dan geen uitkering volgde.
Dat kan niet meer. Dat noem ik de onteigening van
het ziektebegrip. Vroeger bepaalden artsen hoe het
ging, tegenwoordig maken juristen, patiënten en
belangengroeperingen het beleid. Het wordt steeds
moeilijker om grenzen te stellen. Het UWV-begrip
‘gangbare arbeid’ kennen we niet in de private
sector. Hoe lang gaat dat nog goed? Hoe lang blijven
verzekeraars overeind? Ik ben daar vrij somber over. Ik
ben bang dat als het zo doorgaat verzekeraars zullen
omvallen of hun polisvoorwaarden enorm moeten
aanscherpen, anders lukt het niet meer. Ik heb wel
eens tegen onze directeur gezegd: “winter is coming”.

Heb je adviezen voor jonge collega’s?
Lastig. Op dit gebied ben ik pessimistisch. En ik denk
dat GAVscoop ook geen lang leven beschoren is.
Ai, daar maak je ons erg verdrietig!
Jongelui lezen nauwelijks meer bladen. Alles
is online. Met een echt flitsende website met
aantrekkelijke bijdragen (de website van de KAMG
vind ik bijvoorbeeld heel aantrekkelijk) zou je meer
jonge collega’s bereiken dan met zo’n in hun ogen
suf krantje. Misschien kan de leesbaarheid gunstig
beïnvloed worden door een pakkende highlight in
een kader of een take home message.

Als je terugblikt, wat zie jij als jouw bijdrage, wat
heb jij toegevoegd, waar ben je trots op?
Ik heb mede kunnen bijdragen aan de opleiding
van een aantal collega’s tot verzekeringsarts. Dat
vind ik belangrijk. En verder de opleidingsinstelling
natuurlijk. Ik sluit helaas niet uit dat die tijdelijk
is omdat die niet binnen de GAV kan worden
gecontinueerd.

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Nu ik tot erelid gebombardeerd ben wil ik -noblesse
oblige- betrokken blijven bij de opleidingsinstelling.
Als die wordt ge-euthanaseerd wil ik daar bij zijn
en als die wordt voortgezet dan wil ik zorgen
voor een goede overdracht. Voorlopig wil ik het
coördinatorschap van de opleidingsinstelling blijven
doen. Dat is het enige. Verder ben ik helemaal
gestopt.
Ik denk erover om vrijwilligerswerk te gaan doen, in
de culturele sector. Wat ik leuk zou vinden is om iets
te doen voor stichting Hendrick de Keyser. Zij beheert
monumentale panden door heel Nederland. Je ziet
wel eens van die blauwe bordjes bij een huis met een
logo. In Amsterdam hebben ze een aantal prachtige
grachtenpanden. Een aantal van die panden is
museumhuis. Daar zijn mensen voor nodig. Dat lijkt
mij leuk. Of in het EYE-filmmuseum. Verder zijn we
actief met mantelzorg en natuurlijk betrokken bij de
kleinkinderen. Ook stedentrips vinden we heel leuk.
Genoeg te doen.

Wat nog niet aan de orde kwam is jouw gezin. Wil je
daar iets over zeggen?
Ik ben getrouwd, mijn vrouw was arts voor
maatschappij en gezondheid, zij is tegelijk met mij
met pensioen gegaan. We hebben twee dochters, een
is registeraccountant, de andere is in opleiding tot arts
voor maatschappij en gezondheid en werkzaam bij de
afdeling infectieziektenbestrijding van een GGD. Zij
loopt nu in beschermende kleding gehuld mensen op
corona te bemonsteren. En ik heb twee kleindochters
van 4 en 1½ jaar oud. We zien ze regelmatig.
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17e TBV-congres ‘Als cliënten klagen’
C. Lelieveld
interessante mensen te zien, want als je een persoon
interessant vindt kan hij/zij je niet irriteren en kun je
ze bovendien beïnvloeden. De switch kun je maken
door het tonen van betrokkenheid, empathie en
respect.
Reageer op hun front-office talk (wie ze zijn, wat
ze doen) met een appel op hun back-office, dat
betekent: toon erkenning, spiegel zelfgevoel en neem
ze serieus. Dan bereik je hun kwetsbaarheid, waarna
de defensie geen doel meer heeft. Timing is van
cruciaal belang. In zijn recent verschenen (november
2019) boek ‘Psychodynamisch denken en werken in
de zorg’ staan veel praktische tips.

Het 17e TBV-congres (gehouden op 20 november
2019) had als thema moeilijke mensen/cliënten. Het
jaarlijkse themanummer van het tijdschrift voor
bedrijfs- en verzekeringsartsen TBV (november 2019)
had hetzelfde onderwerp.
Het publiek van het TBV/TBV-congres verschilt van
de doelgroep van GAVscoop-publiek, maar met
tuchtzaken hebben wij in de private sector (helaas)
ook te maken, vandaar deze impressie.
Patiënten/cliënten moeten zich vrij voelen om
klachten te uiten en te bespreken en de arts moet
altijd bereid zijn om hier open over te praten. Dat
is niet altijd even gemakkelijk zeker als patiënt of
cliënt buitengewoon moeilijk is in de omgang. Als
gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen zoals
toenemende mondigheid van de patiënt, juridisering
en medicalisering in de gezondheidszorg loopt de
medische professional een risico op klachten en
claims.
Hoe ga je als medische professional (bedrijfsarts/
verzekeringsarts, geregistreerd of in opleiding)
met moeilijke cliënten om? En wat doe jij c.q. wat
doet het met jou als er een klacht tegen je wordt
ingediend?
Onder bezielend dagvoorzitterschap van Tom van
’t Hek werden vier plenaire sessies gegeven door
hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen,
hoogleraar gezondheidsrecht Aart Hendriks,
zelfstandig verzekeringsarts, medisch adviseur en
lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor
de Gezondheidszorg Hans de Brouwer en inspecteur
en adviseur afdeling Risicodetectie en Ontwikkeling
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting
Ministerie VWS Ian Leistikow.
In parallelsessies werd in kleiner comité ingegaan op
diverse aspecten van tuchtzaken.
Hieronder een weergave van de plenaire
voordrachten.

Hoogleraar gezondheidsrecht Hendriks besprak
in zijn voordracht ‘Een tuchtklacht - wat betekent
dat (niet)’ de impact van een tuchtklacht op een
arts. Een tuchtklacht wordt door vrijwel alle
aangeklaagden als stresserend en demotiverend
ervaren.
In deze presentatie kwam een aantal interessante
weetjes langs.
Doel van het tuchtrecht is kwaliteitsverbetering van
alle BIG-geregistreerden.
Er zijn regionale tuchtcolleges (RTG; momenteel 5,
worden er 3) en een centraal college (CTG; 1).
Er zijn twee toetsingsnormen:
1. Is de handelwijze in strijd met goede zorgverlening?
en
2. Is het handelen/nalaten in strijd met hetgeen een
behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt?
Een tuchtklacht kan alleen worden ingediend tegen
individuen. Er is een verjaringstermijn van 10 jaar.
De procedure van een klacht binnen het RTG is
afgehandeld binnen 150 dagen.
De mogelijke maatregelen zijn: een waarschuwing,
een berisping, een geldboete (maximaal € 4.500).
Het tuchtcollege oordeelt over openbaar maken
van de maatregel. ‘Naming and shaming’ is niet
de bedoeling. Dan zijn er nog de schorsing, een
gedeeltelijke ontzegging (bijvoorbeeld niet meer
met kinderen), een doorhaling (geldt ook in andere
landen), een binding aan bijzondere voorwaarden
en als ergste: doorhaling in combinatie met een
beroepsverbod.
In 2018 behandelden de RTC ‘s 1780 klachten. 66%
was gericht tegen artsen. In 12% hiervan was de
klacht gericht aan een bedrijfsarts/verzekeringsarts.
Alleen psychiaters scoren hoger. De meest opgelegde
maatregel is een waarschuwing.

Klinisch psycholoog Derksen vroeg in zijn
presentatie ‘Omgaan met moeilijke mensen’
aandacht voor narcisten. Narcisten vullen de ruimte,
zij zijn extravert. Zij hebben bevestiging nodig en
vluchten in grootheidsfantasieën, die een functie
hebben: verbergen van hun kwetsbaarheid en van
vroeg-kinderlijke frustratie. Narcisten zijn moeilijke
mensen in de spreekkamer. De zorgprofessional
vindt ze vaak irritant. Daar kan het mis gaan.
Derksen pleitte ervoor deze mensen primair als
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veiligheid. Anno 2019 lijkt cultuur en gedrag de
zwakste schakel. Als arts vergt het moed om de
eigen feilbaarheid onder ogen te zien, mede omdat
dit tijdens de opleiding grotendeels is afgeleerd.
Leistikow ging in op hoe dat komt en wat u hier
morgen zelf aan kunt doen.
Gedrag is niet hetzelfde als karakter. Gedrag is
contextbepaald. Wie zegt ‘je bent arrogant’ zegt
iets anders dan als hij zegt ‘je gedraagt je arrogant.’
Gedrag bespreekbaar maken, bijvoorbeeld feedback
geven is moeilijk.
Er is iets dat heet ’the hidden curriculum’; dat
betekent: een dokter maakt geen fouten; een absurd
uitgangspunt volgens Leistikow. Hij refereerde aan
een boek van arts en organisatieadviseur Yolande
Witman ‘De medicus maatgevend’ (Pumbo,
2017); hierin staat o.a. dat medici zich als clan
gedragen, met andere woorden zij worden niet
beïnvloed door de buitenwereld. En aan een boek
van de Brits-Ghanese Kwame Anthony Appiah
‘De erecode’ (Boom, 2016) waarin onder andere
staat dat eer en schaamte gedrag beïnvloeden.
Schaamte is tekortschieten van het zelfbeeld, niet
voldoen aan de eigen verwachtingen; het is een
destructief sentiment. De uitkomst van onderzoek
door Kris Verhaegt (Medisch Contact 2017) naar
symptomatische patiëntveiligheidsincidenten is
dat schaamte op nummer twee staat. Wie zich
ergens voor schaamt vindt het moeilijk om erover te
praten.
Een veilige cultuur vereist een mindset, geen
vaardigheden.
Carol Dweck onderscheidt twee mindsets: growth
mindset en fixed mindset. We hebben allemaal
iets van beiden. De aard van jouw mindset is
medebepalend voor je werk, je relaties en je leven.
Mensen met een fixed mindset gaan ervan
uit dat bekwaamheden bepaald zijn, mensen
met een growth mindset gaan uit van
ontwikkelingsmogelijkheden.
Voorbeeld: je kind haalde een onvoldoende voor een
vak op school. Heeft het kind een fixed mindset dan
zal de reactie zijn: dat vak ligt mij niet, daar ben
ik te dom voor, waar als er sprake zou zijn van een
growth mindset de reactie had kunnen zijn: als ik er
meer tijd in investeer word ik mettertijd beter.
Leistikow gaf ons mee: feilbaarheid is geen bron van
schaamte, elkaar bijtijds aanspreken is eervol, samen
kunnen we de kwaliteit van zorg naar een nieuw
niveau brengen.

Do’s en don’ts als er onverhoopt een tuchtklacht bij
jou op de deurmat ploft zijn:
Reageren op de tuchtklacht is verstandig, maar doe
het niet direct, laat de emoties bekoelen. Wacht ook
niet te lang. Contact met de klager mag, excuses
maken mag ook. Schakel een advocaat in, sta
open voor klachtbemiddeling. Ga naar de zitting!!!
Verschijn in gepaste outfit (geen Gall en Gall-tasjes).
Niet ter zitting verschijnen wordt als teken van
disrespect beschouwd en strekt absoluut niet tot
voordeel. Zeg liever niet: ‘volgende keer doe ik het
precies zo’.
Zelfstandig verzekeringsarts Hans de Brouwer
is tegenwoordig onder andere werkzaam als lidberoepsgenoot van het CTG. Hij maakte ons
deelgenoot van zijn persoonlijke ervaringen
in een eerdere carrière als medisch adviseur in
het vreemdelingenrecht (IND). Hij had in die
periode te dealen met meer ingediende klachten.
Dat is niet vreemd als je je realiseert dat een
tuchtklachtprocedure de uitzetting opschort. In
het vreemdelingenrecht moet je er ook standaard
van uitgaan dat hoger beroep wordt ingesteld. Dat
betekent dat je er zo’n twee jaar mee bezig bent.
Hans’ eerste reacties als aangeklaagde na de
ontvangst van een klacht waren schrik en het
gevoel de slechtste arts van het land te zijn.
Leerpunten als aangeklaagde: een tuchtklacht kan
de beste overkomen, je bent niet de slechtste arts
van het land, goede bijstand is belangrijk, toon
professioneel gedrag, onverschilligheid helpt niet,
verweer wordt gewaardeerd en probeer mediation.
De wereld draait door.
In zijn ervaring als lid-beroepsgenoot van het CTG
viel hem op dat het vooral gaat om onzorgvuldig
medisch handelen, bejegening, onzorgvuldige/
onjuiste rapportage, schenden van het
beroepsgeheim en onvoldoende zorg.
Verder: de aangeklaagden zijn vaker man dan
vrouw, de meeste klachten betreft artsen rondom
de pensioenleeftijd, de last van een klacht op
een aangeklaagde is meestal voelbaar (al zijn er
uitersten zoals onverschilligheid of minachting), er
zijn klagers die (ten onrechte) denken dat het gaat
om genoegdoening/vergelding en er is een grote
variabiliteit in voorbereiding/bijstand.
Als verbeterpunten noemde hij onder andere:
modernisering gewenst, nog weinig gemerkt
van veranderingen per 01-04-2019 (griffierecht
en klachtenfunctionaris), reflectie bij collegae,
leesbaarheid uitspraken en meer analyse om
leerpunten voor de gehele beroepsgroep duidelijk te
krijgen.

Ten slotte een advies van psycholoog Appelo. Het
is zijn ervaring dat de meeste klachten ontstaan op
betrekkingsniveau, niet op inhoudsniveau.
Als een cliënt in staat van arousal de spreekkamer
binnenkomt, is het beter om op betrekkingsniveau
te communiceren. Ga daarin mee en verlaat
protocol. Technische uitleg wordt geïnterpreteerd als
‘intrusive’ en kan een agressieve reactie uitlokken

De voordracht van hoogleraar Ian Leistikow van de
Inspectie (IGJ) heette ‘De moedige arts’.
De geneeskunde heeft enorme vooruitgang
gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit en
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Kernboodschappen:
• ga bij moeilijke mensen in de spreekkamer tijdig op
zoek naar de back office (gevoelsniveau)
• ga in geval van een tuchtklacht naar de zitting
(zonder Gall en Gall-tasje)
• de wereld draait door als je onverhoopt toch een
tuchtklacht aan je broek hebt
• een growth mindset brengt je verder dan een fixed
mindset
• probeer eens een ik-boodschap ter verlaging van
arousal bij een opgewonden cliënt.

waarna een escalatie in gang gezet. Het is beter om
dat te voorkomen. Benoem de arousal/spanning in
een ‘ik-boodschap’. ‘Ik zie dat u….’ of ’ik merk dat
u….’ . Timing is cruciaal, vraag naar herkenning,
vraag naar de bedoeling en ga samen op zoek naar
een oplossing of een constructief vervolg. Als je
durft te benoemen én je bent op tijd dan is 90-98%
van de klachten te pareren/voorkomen. Wie wil dat
niet, want een gang naar het Tuchtcollege willen we
allemaal voorkomen.

Voor wie meer wil lezen:
Carol S. Dweck. Mindset. The new psychology of success. Random House, februari 2006.
Martin Appelo. Verslagen door het tuchtrecht. 9 persoonlijke verhalen. Boom Uitgevers Amsterdam, oktober 2018.
Kwame Anthony Appiah. De erecode. Hoe morele revoluties plaatsvinden. Boom Uitgevers Amsterdam, november 2016.
Yolande Witman. De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Pumbo.
Ian Leistikow. Voorkomen is beter. Leren van calamiteiten in de zorg. Bohn Stafleu van Loghum, november 2017.
Jan Derksen. Psychodynamisch denken en werken in de zorg. Pen Tests Publisher, november 2019.
Kris Vanhaecht. Onbedoelde schade treft ook de arts. Medisch Contact, 13 september 2017.
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AC-dislocaties, hoe ontwrichtend zijn ze?
M. Braakman*
Inleiding

De belangrijkste functie van de menselijke schouder
is om -samen met de elleboog, pols en het draaien
van de onderarm- de hand op elke gewenste plaats
in de ruimte te positioneren. Dit zodat vervolgens
met de hand op die plaats activiteiten kunnen
worden uitgevoerd. Dit zijn activiteiten waarbij
enerzijds langdurig of repetitief met grote kracht/druk
op de hand kan worden gewerkt en waarbij anderzijds
de hand voor het verrichten van minutieuze
vingerbewegingen met zeer kleine objecten langdurig
vrijwel roerloos ter plaatse kan worden gehouden.
De fysiologie van de schoudermusculatuur kan
een onveranderd spierspanningspatroon slechts
kortdurend behouden zonder het ontstaan van
tremoren. Bovendien is sprake van een ongunstige
hefboomverhouding van hand-humeruskop
versus humeruskop-torso. Er is dan ook een extra
afsteunende voorziening voor de schoudergordel
nodig. Een afsteuning die enerzijds voldoende
rigide is om in alle posities van de scapula de
krachten op de hand naar de romp door te geleiden
en die anderzijds mobiel genoeg is om voldoende
beweeglijkheid van de scapula langs de thorax
toe te laten om een zeer ruime bewegingsuitslag
van de arm te garanderen. Deze afsteuning
bestaat uit de clavicula met aangrenzende AC- en
sternoclaviculaire(SC)-gewrichten. Daarnaast zijn er
drie simultaan werkende schoudergordelstabilisatoren
nodig. De eerste twee zijn de statische
glenohumerale stabiliteit en de dynamische
musculaire schoudergordelstabiliteit. Het ACgewricht bepaalt als derde, gecombineerde statische/
dynamische stabilisator de ruimtelijke positie van
het acromion ten opzichte van de romp/sternum.
Deze stabilisatoren kunnen elkaars functie niet
compenseren.

Hippocrates (460-377 v.Chr.) en van Galen (129199 n.Chr.) beschreven reeds acromioclaviculaire
(AC-)dislocaties. Ondanks nieuwe inzichten en
technieken blijven er discussies over de beste
behandelstrategie. Men oordeelt verschillend
over het percentage blijvende invaliditeit (BI). De
realiteit van beperkingen en belastbaarheid bij (rest)
afwijkingen wordt wisselend ingeschat. Inzicht in
werkingsmechanisme en faalmechanisme van het
AC-gewricht kan leiden tot een beter geneeskundig
advies.
Functionele anatomie, doel van de schouder,
de clavicula en het AC-gewricht
De meeste zoogdieren en gevleugelde dieren
hebben geen sleutelbeen. Bij op vier poten lopende
zoogdieren dient de schoudergordel als een in
spieren opgehangen fundament voor een poot die
zowel een stafunctie als stuwkracht moet leveren.
De humerus wordt dan voornamelijk axiaal
belast. De bewegingsrichting van de voorpoten is
voornamelijk in anteflexie en retroflexie. (Gleno)
humerale abductie, adductie en rotatie zijn vrijwel
onmogelijk. Bij gevleugelde dieren heeft de
vleugel zowel een stuwende als dragende functie.
Bij een uitgeslagen vleugel heeft de humerus
een wisselende abductie in combinatie met een
eindstandige exorotatie. Er is meer glenohumerale
bewegingsvrijheid, meer dwarse en rotatoire
belasting, maar minder (gleno)humerale axiale
belasting.
Bij de mens heeft de bovenste extremiteit een basaal
andere functie, waaronder het kunnen hanteren van
objecten en hulpmiddelen in de ruimte. Hiervoor
zijn poly-directionele bewegings-, belastingsen stabiliteitseigenschappen nodig. Dragen,
tillen, klimmen, klauteren en trekken leiden tot
voornamelijk distractiekrachten. Duwen, steunen
en indirect ook kruipen leiden tot hoofdzakelijk
compressiekrachten. Reiken en boven het hoofd
werken genereren ook een hevelende en rotatoire
krachtsinwerking. Het dragen van lasten bovenop
de schouder vereist het bieden van weerstand aan
caudaliserende krachten.

*

Anatomische varianten en degeneratie van
het AC-gewricht
Bij onvoldoende kennis van anatomische
vormvarianten of fysiologische degeneratieve effecten
wordt menigmaal onterecht tot een pre-existente of
juist posttraumatische situatie geconcludeerd.
Het AC-gewricht is een diarthrodiaal gewricht
waarbij aan weerszijden de laterale clavicula en
het acromion bekleed zijn met hyalien kraakbeen.
De gewrichtsoppervlakken kunnen plat, schuin of
gebogen verlopen (afbeelding 1).¹ In het coronale
vlak komt een schuin verloop tot wel 50° voor

M. Braakman,
orthopaedisch Chirurg, Orthopaedie-Xpert B.V.
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(afbeelding 2). Dit leidt tot een overliggende, verticaal
aanliggende of onderliggende laterale clavicula. Bij
axiale compressie van het AC-gewricht kan bij een
schuin verloop onderlinge verschuiving leiden tot
‘undershift’ van de clavicula. Niet zelden wordt
een fysiologische verticale discongruentie van het
AC-gewricht -waarbij de clavicula niet op dezelfde
hoogte staat als het acromion- ten onrechte als
posttraumatische afwijking aangenomen (afbeelding
3). Omdat dit meestal bilateraal voorkomt kan een
links-rechtsvergelijking meestal een pre-existentie
door een eerder ongeval uitsluiten.
Vanaf het 20e-30e jaar treedt door normale
degeneratie al afname op van de dikte van het
kraakbeen. Dit alléén aan de caudale zijde van het
AC-gewricht. Simultaan verloopt het langzaam
resorberen van een eventuele intra-articulaire discus
(meniscus). De kadaverstudie van Emura beschrijft
een complete discus in 3,8%, een incomplete vorm
in 25% en een afwezige discus in 71,2% van de
gevallen.² Hatta vond echter een afwezige discus bij
slechts 24%.³
De rol van de discus is niet goed bekend.
Met name bij jongere patiënten is de eventuele discus
at risk voor een acuut letsel in de vorm van kneuzing,
scheuren of verweking.
Afbeelding 1. Vorm variaties AC-gewricht.

Statische en dynamische anatomie van het
AC-gewricht
10-20º

40º

Het AC-gewricht heeft een voorwaardelijke stabiliteit
nodig in drie bewegingsrichtingen. Dit betreft
a) axiale (compressief-distractief),
b) craniocaudale en
c) anteroposterieure stabiliteit.
Deze poly-directionele stabiliteit wordt verkregen
door drie in werkingsmechanisme verschillende
AC-gewrichtstabilisatoren: de passieve ossale
stabiliteit, de actieve musculaire stabiliteit en de
passief stabiliserende ligamentaire structuren. Deze
drie kunnen slechts kortstondig en ook slechts deels
elkaars functie compenseren.
De mate van ossale stabiliteit is afhankelijk van
de gewrichtscongruentie en botafsteuning. Bij een
laterale clavicularesectie, laterale claviculafractuur
of volledige AC-luxatie wordt deze stabilisator
a-functioneel. De (variant)hoek tussen acromion en
clavicula bepaalt daarbij hoeveel krachtoverdracht
(voor en na een letsel) mogelijk is. Een haakse
hoek geeft (stabiel) afsteunen, maar een schuin
gewrichtsvlak leidt tot (instabiel) afglijden.
Voor de musculaire stabiliteit zit de musculus
deltoideus vast aan de laterale clavicula, het acromion
en het AC-kapsel. De musculus trapezius zit vast aan
de postero-superieure rand van de laterale clavicula,
het AC-kapsel en het mediale aspect van het
acromion. Beide spieren dragen bij aan de stabiliteit
van het AC-gewricht mits het AC-kapsel intact is én
er tevens geen belangrijke dislocatie van de laterale

50º

Afbeelding 2. Angulatie variaties AC-gewricht.

Afbeelding 3. Fysiologische hoogstand clavicula.
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anteroposterieure (AP) richting. De Rockwoodtypering (niet gradering) betreft type I t/m VI.
Correcte indeling in de Rockwood-typering behoeft
enige specialistische kennis en soms aanvullende
medische beeldvorming (afbeelding 4 en 5). De
Tossy-indeling beschrijft de mate van de aandoening,
de Rockwood-typering primair de aard daarvan.

clavicula bestaat. Indien niet tegelijk aan beide
voorwaarden wordt voldaan of als er een neurogene
disfunctie bestaat heeft deze stabilisator weinig
restfunctionaliteit.
De ligamentaire stabilisatie is voor artsen
veelal de anatomisch meest herkende, maar in
werkingsmechanisme waarschijnlijk de meest
miskende structuur. Rondom het AC-gewricht,
coracoïd en laterale clavicula bevinden zich diverse
ligamentaire structuren met alle een andere
origo, insertie, krachtrichting, positieafhankelijke
voorspanning en visco-elasticiteit.
De ligamentaire structuren bestaan uit het
AC-gewrichtskapsel en het coracoclaviculaire
bandcomplex. Het coracoacromiale ligament heeft
géén AC-stabiliserende functie.
Het AC-gewrichtskapsel bestaat uit een dun kapsel
met aan alle zijden een verstevigende bundel.
Het coracoclaviculaire bandcomplex bestaat uit twee
in eigenschappen en verlooprichting verschillende
ligamenten die beide hun oorsprong hebben aan
de basis van het coracoid. Het trapeziumvormige
pars trapezium loopt naar superior, anterior en
gering lateraal. Dit ligament hecht aan op de
onderzijde van de clavicula nabij de insertie van de
musculus trapezius. Het pars conoideum expandeert
conusvormig in omtrek en loopt naar superior en
gering mediaal. Het insereert aan een tuberkel aan
de postero-inferieure zijde van de clavicula. De
twee coracoclaviculaire ligamenten stemmen de
scapulohumerale en scapulothoracale beweeglijkheid
op elkaar af en zorgen voor een simultane
scapuloclaviculaire beweeglijkheid. Ze zijn sterker
dan het AC-kapsel. De opbouw van spanning van
de ligamenten in een bepaalde bewegingsrichting
bepaalt de natuurlijke limiet in de uitslag van het
AC-gewricht. De stabiliteit - dus de weerstand tegen
verplaatsing - van de laterale clavicula is daardoor een
gemiddelde van een range van belasting, verplaatsing
en diverse restraint variabelen; variabelen die op zich
weer in diverse bewegingsrichtingen meer of minder
worden bepaald door de diverse bundels waaruit
de ligamenten zijn opgebouwd. Kortom het is een
complex en daardoor erg kwetsbaar samenspel van
ligamentaire structuren. Het spreekt voor zich dat in
een posttraumatische situatie waarbij na behandeling
zowel cosmetisch als radiologisch van een nagenoeg
anatomisch herstel kan worden gesproken, niet kan
en mag worden aangenomen dat daarmee het ACgewricht ook daadwerkelijk in zijn functie is hersteld.

Graad

Type

I

I

II

II

III

III

Rockwood

dorsaal

laterale clavicula
fracturen met
ligamentaire
dissociatie

Type

IV

Neer

bovenaanzicht

2-B

V
Type II B

II-B

Lig. trapezoideum
Lig. conoideum

5
Type V

V

VI

Lig. trapezoideum
Lig. conoideum

Gemodificeerd:
bron: www.surgeryassistant.nl
Gemodificeerd: Bron: www.surgeryassistant.nl

Afbeelding 4. Indeling AC-dislocaties.

Rockwood
AC kapsel

Type I
IN-gescheurd

AC gewricht(*) intact
CC ligamenten intact
M. Deltoideus intact
M. Trapezius.

Type II
AF-gescheurd

Type III
AF-gescheurd

Clavicula cranialisatie < 50%
van clavicula dikte
IN-gescheurd
intact

Clavicula cranialisatie > 50 100 % van de clavicula dikte
AF-gescheurd
IN-gescheurd bij
aanhechting clavicula.

Rockwood
AC kapsel

Type IV
AF-gescheurd

AC gewricht(*) Clavicula gedisloceerd
posterior of in M. Trapezius
CC ligamenten AF-gescheurd
M. Deltoideus IN-gescheurd bij
M. Trapezius. aanhechting clavicula.

Indeling van AC-dislocaties

Type V
AF-gescheurd

Type VI
AF-gescheurd

Clavicula cranialisatie > 100%
dikte clavicula en verwijd
AF-gescheurd
AF-gescheurd van laterale
clavicula.

Clavicula gedisloceerd naar
subcoracodiaal
AF-gescheurd
AF-gescheurd van laterale
clavicula.

(*) er is geen consensus in de literatuur over de mate van cranialisatie bij de diverse Rockwood types (ref 13 , 14, 15)

TOSSY

De meest gebruikte indelingen voor AC-dislocatie
zijn die volgens Tossy en Rockwood.4 Tossy kent een
indeling in gradering I t/m III, en wordt frequent
gebruikt op de afdeling spoedeisende hulp (SEH).
Deze is gebaseerd op blanco röntgenfoto’s in de
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TOSSY

Graad I
AC kapsel
IN-gescheurd
cranialisatie
geen
lat. clavicula
CC ligamenten intact

Graad II
AF-gescheurd
0,5-1,0 cm

Graad III
AF-gescheurd
1,5-2,5 cm

IN-gescheurd

AF-gescheurd

Afbeelding 5. Eigenschappen AC-dislocaties.
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Sommige laterale claviculafracturen (type Neer 2B en
5) leiden ondanks behoud van een intact AC-kapsel
eveneens tot ossale en/of ligamentaire instabiliteit
rond het AC-gewricht en daarmee vergelijkbare
problematiek. Ze kunnen deels op dezelfde wijze
worden behandeld en zijn daarom ook in de indeling
vermeld.
Voor de geneeskundig adviseur is het van belang om
zich te realiseren dat voornamelijk de aard van de
aandoening de behandeling bepaalt en de sterkste
correlatie heeft met het te verwachten eindresultaat.
De mate van de initiële aandoening is daarop minder
van invloed.
In de AMA-guides die worden gebruikt ter bepaling
van het percentage blijvende invaliditeit van een
AC-letsel zijn de tabellen dan ook gebaseerd op de
Rockwood-typering (aard) in plaats van de Tossygradering (mate).

Afbeelding 6. Zwelling AC-gewricht zonder dislocatie.

tot indirecte vernauwing van de subacromiale ruimte.
Een beeld gelijkend op subacromiale impingement of
een supraspinatuspeeslaesie lijkt te bestaan waardoor
initieel een onjuiste diagnose kan worden gesteld.
Indien er hematoomvorming optreedt is dat meestal
een teken van uitgebreider letsel met ligamentaire
verscheuring van de coracoclaviculaire ligamenten.
Daarnaast kan onder andere hoogstand van de
clavicula optreden (afbeelding 7a, b, c). Initiële
standsafwijkingen in andere richtingen zoals dorsaalof caudaal verplaatsing of het bij een schuinverlopend
AC-gewricht ‘undershift- fenomeen’ worden in de
acute fase nogal eens gemist en onjuist geïnterpreteerd
als alléén maar zwelling (afbeelding 8). Voor de
geneeskundig adviseur is het belangrijk om zich te
realiseren dat het niet beschrijven van het verschijnsel
door de behandelaar in de acute fase niet mag leiden
tot de conclusie dat er initieel geen afwijking bestond,
maar dat het wellicht pas (veel) later alsnog herkend
werd of kon worden.

Ongevalsmechanisme
Een direct inwerkende kracht op de bovenzijde van
de schouder (veelal op het acromion) kan leiden
tot een AC-dislocatie en wordt frequent gezien als
(val)letsel bij wielrenners of (contact)sporters. Het
vormt zo’n 3-12% van de schouderletsels, dat typisch
voorkomt bij mannelijke sporters onder 30 jaar.5, 6
Doordat het acromion ten opzichte van de laterale
clavicula naar caudaal of caudomediaal wordt gedrukt
zal er een grote kracht komen op het kapsel rond het
AC-gewricht en de coracoclaviculaire ligamenten.
Hierdoor kan gedeeltelijke of gehele verscheuring van
deze structuren optreden. In 18% van de patiënten
met een type III-V AC-dislocatie treedt er een
bijkomend schouderletsel op; voornamelijk een SLAPlaesie (verscheuring van het superior labrum, het
kraakbenige randje van de schouderkom, van anterior
naar posterior).7 Ook een directe impact bij ongevallen
in gemotoriseerd vervoer wordt als oorzaak gemeld.

Diagnostiek, betrouwbaarheid en meerwaarde

Symptomen

Lichamelijk onderzoek:
Bij lichamelijk onderzoek dient de aangedane zijde
met de contralaterale kant te worden vergeleken.
Een eenzijdige pijnlijke hoogstand van de clavicula
door craniocaudale instabiliteit zoals bij Tossy graad
II en III en Rockwood I type I, III en V doet het
letsel vaak al vermoeden. Hierbij bestaat dan een
pianotoetsfenomeen waarbij in verticale richting
de gecranialiseerde laterale clavicula manueel naar
caudaal kan worden gereponeerd. Niet zelden wordt
op de huisartsenpost, SEH of zelfs op specialistisch
niveau de craniocaudale instabiliteit wel, maar
de anteroposterieure instabiliteit niet getest en/of
gedocumenteerd. Methodiek voor laatstgenoemde
is bijvoorbeeld herkenbare pijn bij de cross-chesttest waarbij de arm in een horizontaal vlak op
schouderhoogte wordt geadduceerd met een
sensitiviteit van 77%, de AC-resistance test met 72%
en gecombineerde test met een sensitiviteit van 95%.8

Na het initiële letsel ontstaat meestal pijn rond het
AC-gewricht en niet zelden in het pars ascendens van
de musculus trapezius. Omdat het AC-gewricht en de
laterale clavicula sensibel worden geïnnerveerd door
voornamelijk de nervus supraclavicularis (C3-C4)
met enige overlap met de nervus cutaneus lateralis
brachialis (C5) kan uitstraling in die dermatomen
ontstaan.
Na een AC-trauma ontstaat een reactieve zwelling in
of rond het AC-gewricht. Bij een letsel dat zich beperkt
tot overrekking of beperkte verscheuring van de ACligamenten zal een synoviale reactie met opbollen
van het gewricht door synoviaalvloeistof ontstaan.
Deze gewrichtszwelling kan bij lichamelijk onderzoek
een onjuist beeld simuleren van hoogstand van de
laterale clavicula (afbeelding 6). Doordat het ACgewricht ook naar beneden opbolt leidt dit (tijdelijk)
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Zanca opname. Laatstgenoemde is een opname
bij een zittende patiënt waarbij in AP-richting de
röntgenbundel 10-15° naar craniaal wordt gericht.
Idealiter wordt bij verdenking op Rockwood type IV
ook een axillaire opname vervaardigd.4, 9 Vanwege de
vormvariatie van het AC-gewricht kan de (klinische)
betekenis van een éénzijdige bevinding voor ACdislocatie of gewrichtspleetverbreding pas worden
ingeschat indien dit met de contralaterale zijde wordt
vergeleken. Een bilaterale Zanca opname op één
plaat met aan weerszijden exact dezelfde instelling
en stralingshoek is daarom voorwaarde.

Afbeelding 7a.

b. Overig beeldvormend onderzoek:
Het nut van het in de (sub)acute fase maken van
belaste en onbelaste röntgenopnamen van het
AC- gewricht, in de hoop dat dit een instabiliteit
beter aantoont of uitsluit, is gezien mogelijk (re)
actief spierverzet discutabel. Een CT-scan geeft
een beter (unilateraal of bilateraal) 3-D beeld van
ossale structuren en verhoudingen. Een MRI-scan
geeft een gedetailleerder, maar daarmee niet altijd
betrouwbaarder, (unilateraal) 3-D beeld van de
weke delen. Relevant is dat een CT- en MRI-scan
statisch in liggende houding worden vervaardigd,
dit terwijl het AC-probleem vaak juist dynamisch is
en voornamelijk in verticale houding optreedt. CTof MRI-scan zijn, zeker in de acute fase, niet nodig
indien geen begeleidend letsel wordt verwacht. Bij
Rockwood typen IV en VI kan een aanvullende scan
waardevol zijn om de exacte positie van de clavicula
in relatie tot andere structuren preoperatief vast te
leggen. Dynamisch onderzoek met echo heeft - mits
in zeer ervaren handen - met een sensitiviteit van
89% en specificiteit van 90% voor ligamentair letsel
een zelfde predictieve waarde als MRI-onderzoek.¹0
Indien er sprake is van een aangetoonde ACbeschadiging kan, meestal poliklinisch in het
vervolgtraject, onderscheid worden gemaakt tussen
een stabiele en onstabiele AC-dislocatie door het
maken van een cross-chest adductie foto.¹¹ Nucleair
onderzoek heeft, behoudens om late moeilijk
identificeerbare klachtenprovocatieve AC-artrose op
te sporen, geen meerwaarde.
Bij eigen niet-gepubliceerd onderzoek bij 150
opeenvolgende naar de SEH verwezen patiënten
waarbij op basis van traumamechanisme en
klachten een AC-dislocatie aannemelijk was bleek
de diagnostiek minder optimaal dan verwacht. Zo
bleek dat initieel in 79% van de gevallen alléén
een röntgenfoto in AP richting (neutrale rotatie
en eventueel in exo-rotatie) was gemaakt. Bij
20% werd een aanvullende Zanca-afbeelding en
bij 1% een extra afbeelding in onbeoordeelbare
richting gemaakt. Bij 68% werd initieel een
gericht onderzoek naar craniocaudale instabiliteit
gedocumenteerd, en in geen enkel geval onderzoek
naar anteroposterieure instabiliteit. Van de 21% van
de patiënten die uiteindelijk een klinisch relevante

Afbeelding 7b.

Afbeelding 7c.

Afbeelding 8. Door zwelling verborgen dorsaal luxatie rechts.

a. Standaard beeldvormend onderzoek:
Radiodiagnostiek kan van meerwaarde zijn om
een laterale claviculafractuur uit te sluiten of om
een daadwerkelijke hoogstand van de laterale
clavicula aan te tonen. Om een AC-dislocatie
aan te tonen of onwaarschijnlijk te maken zijn
standaard röntgenfoto’s nodig in zowel AP-richting,
een subacromial outlet view als een bilaterale
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gemiste instabiliteit. Bij Tossy I- en II-letsels
werden radiologisch in 29% tot 48% secundaire
degeneratieve afwijkingen gevonden.¹5 In welk
percentage en welke mate deze symptomatisch
zijn of worden is onduidelijk. Bij een studie van
asymptomatische proefpersonen had 82% op de
MRI artrotische afwijkingen van het AC-gewricht.¹6

AC-dislocatie hadden werd dit slechts bij de helft
van hen initieel vermoed. Hieruit blijkt dat als bij
lichamelijk onderzoek geen pianotoetstest wordt
gedocumenteerd en/of op basis van insufficiënte
medische beeldvorming cranialisatie of dislocatie
van de laterale clavicula niet wordt vastgesteld, dit
niet inhoudt dat er geen sprake kan zijn van een
(ernstig) AC-letsel. Door het veelal ontbreken van
informatie over voor achterwaartse instabiliteit bij
lichamelijk onderzoek kan evenmin belangrijke
onderliggende pathologie worden uitgesloten. Voor
de geneeskundig adviseur die op basis van ‘slechts’
dossiergegevens na afloop moet vaststellen of, en
zo ja in welke mate, er sprake is (geweest) van een
AC-dislocatie is dat dus door het veelal ontbreken
van de relevante gegevens een vrijwel onmogelijke
taak. Hetzelfde geldt niet alléén voor de specialist
of therapeut in het vervolgtraject, maar ook
voor een eventueel deskundige die een expertise
verricht. Men kan op basis van de initiële dossier
informatie meestal wel een relevant AC-dislocatie
bevestigen, maar zelden tot nooit uitsluiten. De
beloopsinformatie kan behulpzaam zijn maar blijkt
niet altijd discriminatief.

Reactieve gewrichtsirritaties of artrose van het ACgewricht worden eerst behandeld met conservatieve
maatregelen zoals anti-inflammatoire medicatie en
intra-articulaire corticosteroïdinjecties.
Er bestaat een controverse over behandeling van
Rockwood type III. Bij de meeste volwassenen met
type III letsels wordt niet-operatief een uitstekende
functionele uitkomst verkregen. Type III kan door
het kantelen van het schouderblad secundair leiden
tot een chronisch subacromiaal impingement
syndroom. Snellere spiervermoeidheid, ongemak
en moeite met het hanteren van zware gewichten
aan of op de schouder en neurovasculaire
symptomatologie ten gevolge van falende
schoudergordel stabilisatoren worden frequent
beschreven. Late chirurgische behandeling kan in
deze gevallen zinvol zijn.
Behandeling van Rockwood IV-V-VI en de meeste
laterale claviculafracturen is meestal operatief.
Restverschijnselen en beperkingen zijn hierbij meer
regel dan uitzondering en hangen mede af van de
gebruikte techniek.
Een systematische review en meta-analyse
vergeleken tussen operatieve en niet-operatieve
behandeling bij type III-IV-V AC-dislocaties liet
zien dat de operatieve groep een beter cosmetisch
resultaat had en betere radiologische reductie, maar
dat de niet-operatieve groep een sneller herstel naar
werk liet zien. Er bleek geen klinisch verschil tussen
functionele uitkomstscore.17, 18

Behandeling
Deze kan - afhankelijk van de situatie - bestaan uit
een conservatief beleid, een operatieve stabilisatie
of een laterale clavicularesectie.
a. conservatief
De meeste complete AC-dislocaties die conservatief
worden behandeld worden niet symptomatisch.
6,
¹², ¹³ In zijn algemeenheid dient in de acute
situatie operatieve interventie alléén te worden
aangeboden aan die personen die afhankelijk
zijn van hoge belastbaarheid van de bovenste
extremiteit; op langere termijn beter alleen
aan personen met persisterende significante
schouderpijn die onvoldoende reageert op initieel
conservatieve behandeling. Deze behandelstrategie
leidt tot acceptabele resultaten bij meer dan
90% van de patiënten.¹4 Dit houdt echter niet in
dat deze patiënten ook terugkeren op het oude
prestatieniveau.
Rockwood I- en II-letsels worden in principe altijd
conservatief behandeld. De behandeling bestaat
uit initieel relatieve rust, eventueel 1-3 weken een
mitella of sling en pijnstilling. Vroeg oefenen voor
behoud van beweeglijkheid wordt aangeraden.
Zwaar tillen en contactsporten dienen zes weken
te worden vermeden. Type I en II hebben een
goede prognose. Type I geneest meestal restloos,
type II vaak met een gering cosmetisch linksrechts verschil. Type I- en II-dislocaties kunnen
echter progressief zijn en zich ontwikkelen tot
degeneratieve symptomatische aandoeningen,
dit vooral bij persisterende voor achterwaartse
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b. operatieve stabilisatie
Er bestaat geen exacte definitie voor de beste
timing. Een operatie binnen drie weken geeft in
vergelijking met operaties na meer dan drie weken
gemiddeld betere reductie en betere functionele
resultaten bij een vergelijkbare complicatie kans.
6, 19, 20
Structureel vroeg opereren leidt wél tot
het verrichten van meer onnodige operaties. In
1990 werden voor AC-dislocaties al meer dan 60
verschillende chirurgische procedures beschreven.6
De essentie van de ingreep is om de gescheurde
coracoclaviculaire ligamenten te herstellen met
eigen (litteken)weefsel en/of een allograft. Om
gedurende de 6 -12 weken durende fibroseringfase
de re-dislocerende krachten op te vangen wordt
meestal een adjuvant stabilisatie-implantaat
ingebracht. In 1949 Introduceerde Bosworth een
verticale claviculocoracoidale schroeffixatie.
Daarna werden diverse horizontale transacromioclaviculaire pen- en schroefdraadfixaties zoals
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K-draad cerclages aangeprezen.21 Deze materialen
braken echter vaak uit. Delbet beschreef in 1919
de eerste coracoclaviculaire reconstructie waarbij
hij een enkele zilverdraad onder het coracoid
doorhaalde en die via een boorgat in de clavicula
fixeerde. Dergelijke simpele coracoclaviculaire
cerclages leidden, naast diverse andere complicaties,
tot anterior subluxatie van de laterale clavicula met
malreductie van het AC-gewricht. Sedertdien zijn
er talrijke open of scopische modificaties berustend
op hetzelfde principe door de industrie op de markt
gezet. Dit zijn varianten van verticale flexibele
bandjes van clavicula naar coracoid zoals de Tight
Rope, Dog bone, LARS en Surgilig/Lockdown al
dan niet in combinatie met eigen donorpeesweefsel
(afbeelding 9a, 9b, 9c). Tussen de diverse technieken
bestaat een verschil in de mate en richting van
stabilisatie die daarmee kan worden verkregen.

Postoperatief kunnen onbegrepen pijnklachten
persisteren door bijvoorbeeld het ontstaan van
bursae tussen de lagen van het ligamentum
conoideum en ligamentum trapezium. Complicaties
zoals het doorscheuren van het kunstmateriaal door
het bot, breuken van het coracoïd of de clavicula,
het falen van de reductie, of het falen van het
kunstmateriaal zelf treden niet zelden op. Veelal zijn
dan moeizame hersteloperaties nodig.
De hoekplaatfixatie die ook voor de behandeling
van laterale claviculafracturen gebruikt kan worden
is een alternatief (afbeelding 10). Dit implantaat
kan leiden tot impingement, boterosies of cuffproblemen, zodat secundair verwijderen van de
plaat binnen 3-6 maanden wordt geadviseerd.

Afbeelding 10. Hoekplaat fixatie.
Afbeelding 9a. Tight Rope.

c. laterale clavicularesectie
Een gelijktijdige laterale clavicularesectie kan
een voorwaardelijk onderdeel zijn van de
bovengenoemde stabiliserende operaties om het
risico op secundaire pijnklachten te beperken.
Daarnaast wordt het gezien als de definitieve
behandeling voor een veelheid van aandoeningen
van het AC-gewricht. In 1941 voerden Faccini
en Morestin dit als open techniek uit. In 1986
beschreven Johnson en in 1988 Snyder, Esch et al.
de artroscopische variant. Beide methoden hebben
voor- en nadelen.
De resectie wordt vaak gezien als laatste optie
indien conservatieve behandeling faalt. De validiteit
van de indicatiestelling is echter cruciaal voor
het maximaal te behalen resultaat. Een laterale
clavicularesectie is slechts geïndiceerd indien de
bron van de schouderpijn enkel en alleen kan
worden toebedeeld aan het AC-gewricht dan wel
als onderdeel van een schouderpijn genererend
syndroom. Deze waarschijnlijkheid kan meestal
worden bevestigd aan de hand van de reactie
op een intra-articulaire injectie met een lokaal
anestheticum. Diverse literatuur vermeldt voor open
of artroscopische procedures goede resultaten op
pijn en/of functioneren in de range van 77-88%.²²,
²³ Er zijn echter ook onbevredigende uitkomsten
met betrekking tot cosmetiek, ‘onbegrepen’ pijn en
disfunctie. Deze hebben hun oorsprong veelal meer

Afbeelding 9b. Augmented fixatie.

Afbeelding 9c. Lockdown methodiek.
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en een verminderde belastbaarheid bij tillen op. Bij
geringe letsels Rockwood I en II zullen de klachten
na enkele weken vaak afnemen. Klachten tot drie
maanden komen voor.
Bij een Rockwood II of III mag de arm gedurende
(tenminste) zes weken niet zodanig worden
belast dat er trekkracht in de lengterichting aan
de bovenarm ontstaat zoals bij tillen, dragen en
trekken. Daarna kan dit opgevoerd worden. Bij
Rockwood III en na operatieve reconstructies is
er vaak een eindstandige bewegingsbeperking en
verminderde duurbelasting. Middels fysiotherapie
geforceerd trachten ‘de laatste tien graden
beweeglijkheid’ te herstellen is onverstandig omdat
dit vaak leidt tot terugkeer van instabiliteit. Na
operatieve reconstructies is gedurende zes maanden
maximale belasting in alle bewegingsrichtingen
onverstandig. Na alle operatieve reconstructies
dient explosieve piekbelasting blijvend te
worden voorkomen om de kans op falen van
de reconstructie te beperken. Na operatieve
ingrepen kan het op borsthoogte met de hand
van de geopereerde zijde voorbij de middenlijn
van het lichaam langs werken beperkt zijn en
blijven. Dit ten gevolge van wringende krachten
op het stugge littekenweefsel of ten gevolge van
acromioclaviculaire abutment.
Een verhaal waarbij een persoon claimt bewegingen
in alléén het eindtraject van de bewegingsuitslag
van de schouder niet te kunnen uitvoeren past goed
bij een AC aandoening. Een geclaimde verminderde
belastbaarheid in het gehele bewegingstraject van de
schoudergordel berust vaak op een andere oorzaak.
Na vrijwel alle Rockwood III t/m VI letsels en na
laterale clavicularesecties is het dragen van lasten
bovenop de schouder zoals het dragen een rugzak of
zware schoudertas duurzaam beperkt.

in mechanische dan niet-mechanische factoren
zoals een onjuiste resectiehoek of resectielengte.
Te weinig resectie geeft posterolaterale pijnlijke
impingementklachten door abutment tussen de
claviculapunt en het acromion en gewrichtsstijfheid
(afbeelding 11). Te veel resectie veroorzaakt
chronische klachtenprovocatieve instabiliteit.

Afbeelding 11. Abutment na laterale clavicularesectie.

Na een open laterale clavicularesectie is de
complicatiekans 64%. Tenderness bestaat in 55%,
littekengevoeligheid in 55%, littekenhypertrofie
scoort 14% en infectie 10%. Postoperatieve stijfheid
komt in 29% van de gevallen voor.24, 25 Daarnaast
kunnen het verlies van weefselintegriteit, heterotope
ossificaties, neoarticulatiovorming tussen coracoid
en clavicula en bijvoorbeeld neuroomvorming
leiden tot het miskennen van daadwerkelijk
onderliggende klachtenprovocatieve en functioneel
beperkende problematiek.
Beperkingen:
Kort na het letsel treedt door de pijn en zwelling
een voornamelijk eindstandige bewegingsbeperking
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Aan het werk met knieartrose –
van preventie tot en met peri-operatieve zorg
P. Kuijer*
Goed werk

bijna de helft (46 procent) van alle verzuimdagen
in Nederland houdt verband met het werk zelf, het
hoogste percentage sinds 2007. De WRR pleit dan
ook sterk voor preventie. Ongezond werk is met 5%
de vierde belangrijkste oorzaak van de ziektelast in
Nederland na roken (13,1%), ongezond milieu (5,7%),
en overgewicht (5,2%) en voor weinig lichamelijke
activiteit (3,5%) en overmatig alcoholgebruik (2,8%)
(figuur 1).

Het thema Arbeid en Gezondheid heeft de wind
in de rug. De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid1 sprak bij de start van dit jaar voor
ons bekende woorden: ”Goed werk is essentieel
voor de brede welvaart: voor de kwaliteit van
leven van individuen, voor de economie en voor
de samenleving als geheel. Goed werk zorgt voor
betrokkenheid en haalt het beste bij mensen naar
boven. Dat kan bijdragen aan innovaties, wat goed
is voor de economie. Goed werk vergroot ook het
welzijn en de gezondheid van werkenden, vermindert
verzuim, en maakt het mogelijk dat mensen langer
doorwerken. De WRR doet negen aanbevelingen
verdeeld over vier thema’s: 1. grip op geld, 2. grip op
het werk, 3. grip op het leven en 4. goed werk. Voor
goed werk betekent dit vooral dat een werkende niet
ziek wordt door het werk en daardoor geen gezonde
levensjaren gaat verliezen. De WRR concludeert:

Roken

Ongezonde
arbeidsomstandigheden

Ongezond
milieu Overgewicht

Weinig
lichamelijke
activiteit

Knieartrose - stijger met stip
Over welke ziekten hebben we het dan? Eén van de
belangrijkste stijgers in de komende jaren is artrose
van de knie (gonartrose). In 2025 is deze ziekte de
sterkste stijger als veroorzaker van de werkgerelateerde
ziektelast in Nederland: een toename met 78% ten
opzichte van 2013. Het totale aantal zogenaamde
Disability Adjusted Life Years (DALY) door knieartrose
bij de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking
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RIVM, Nationaal Kompas, VTV 2014
bedraagt dan 24.600. Dat is meer dan rugklachten
met 23.100 DALY en net minder dan burn-out met
24.700 DALY. De stijging komt voor een belangrijk
deel door de toename van overgewicht bij de werkende
bevolking. Helaas is knieartrose niet te genezen.
Om de ziektelast te beperken inclusief de nadelige
gevolgen voor werk, is het belangrijk om stapsgewijs
de zorg voor werkenden ‘at risk’ voor knieartrose te
verbeteren – door preventie, niet-operatieve therapie,

Figuur 1.
De belangrijkste oorzaken van de ziektelast in Nederland 2.
*

Dr. Paul Kuijer,
Principal Investigator en bewegingsspecialist werk,
Amsterdam UMC, locatie AMC, Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid, Polikliniek Mens & Arbeid,
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
Public Health Onderzoeksinstituut & Amsterdam
Movement Sciences, Amsterdam.
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kniebelastende beroepen al bij aanvang van de
carrière met Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
te beginnen. Vroege signalering lijkt mogelijk bij
knieartrose door beeldvorming in combinatie met
gevalideerde vragenlijsten. Op deze wijze kunnen
tijdig ‘werkenden at risk’ worden vastgesteld en de
mogelijke opties om aan het werk te kunnen blijven
worden besproken.

de juiste knieoperatie en ook de perioperatieve zorg.
De mogelijke verbeteringen in dit zorgpad voor
knieartrose gericht op arbeidsparticipatie worden
hieronder toegelicht4.
Preventie en PMO bij aanvang carrière
De bekende persoonsgebonden risicofactoren
voor knieartrose zijn hogere leeftijd, vrouwelijk
geslacht, hoge BMI en eerder trauma aan de knie.
Ook werk kan een risicofactor zijn. Na correctie
voor de vier persoonsgebonden risicofactoren,
blijkt dat knielen en hurken de kans op artrose
met 84% vergroot5. Dit risico neemt toe bij meer
uren blootstelling. Iedere 5000 uur meer knielen
of hurken vergroot het risico met 1,26 (Odds Ratio
(OR), 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 1,17–1,35).
Dit betekent dat na ongeveer 20.000 uur knielen
of hurken in het werkende leven, het risico op
knieartrose vergelijkbaar is met het hebben van
overgewicht: OR=2,6 (95% BI 1,3-5,4) versus OR=2,5
(95%BI 1,9-3,2 bij BMI=25,0–29,9 kg/m2)5,6. Bij vier
uur knielen of hurken per dag en een vijfdaagse
werkweek, is dit risico na 20 jaar werken bereikt.
Veel praktisch opgeleiden beginnen met werken
op hun 16e levensjaar en zijn dan 36 jaar oud
en hebben dan nog meerdere decennia te gaan
voor hun pensioen. Dit gaat om een grote groep
werkenden in Nederland. De Gezondheidsraad7
stelde in 2011 vast dat meer dan 900.000 werkenden
aangaven ‘regelmatig’, ‘vaak’ of ‘heel vaak’ geknield
of gehurkt te werken: dat was toen ruim 13% van
de Nederlandse beroepsbevolking. Ook het tillen
van lasten vergroot de kans op knieartrose en wel
met 69% (95%BI 43-200). Dit zelfde geldt ook voor
klimmen van trappen of ladders met 55% (95%BI
25-91)5. Voor tillen is geen dosis-response relatie
gevonden en voor klimmen kon deze relatie niet
worden berekend door te weinig beschikbare goede
studies.
Minder knielen, hurken en/of tillen op het werk
kan het risico op artrose van de knie verminderen,
ondanks dat het aantal gepubliceerde studies over
het effect van preventie bij knieartrose minimaal
is. Voor Nederlandse vloerenleggers die niet meer
dagelijks op de knieën met een zogenaamde ‘rij’
de vloer handmatig afvlakken maar dat staand en
lopend doen met een mechanisch hulpmiddel zoals
een vlindermachine is berekend dat preventie werkt8.
Dat zelfde geldt voor Deense bagageafhandelaren
werkzaam op een luchthaven die tilhulpmiddelen
gebruiken9. Door preventie kunnen we in
Nederland idealiter jaarlijks 3200 nieuwe gevallen
van knieartrose zoals vastgesteld door de huisarts
voorkómen. Dit vermindert de bijbehorende
zorgkosten jaarlijks met ongeveer € 5,7 miljoen
en draagt bij aan een productiviteitswinst van €
27,8 miljoen10,11. Naast preventie in kniebelastend
werk, is dit mogelijk een goede reden om juist voor
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Betere therapietrouw bij stapsgewijze
behandeling voor werk
In Nederland hanteren we voor de niet-operatieve
behandeling van knieartrose een stapsgewijze
aanpak12. In deze behandelstrategie worden
relatief ingrijpende interventies pas overwogen na
onvoldoende resultaat van eenvoudigere interventies.
De behandelstrategie bestaat uit drie stappen:
• Stap 1 is zelfzorg zoals adequaat gebruik van
paracetamol, voorlichting over de aandoening
en leefstijladvisering
• Stap 2 is het gebruik van NSAID, al dan niet
in combinatie met een ander pijnstillend
middel zoals Tramadol, een verwijzing naar een
beweegprogramma voor het stimuleren van een
actieve leefstijl en het doen van oefeningen in
het dagelijkse leven onder begeleiding van een
fysio- of oefentherapeut; voor patiënten met
overgewicht kan een verwijzing naar een diëtist
nuttig zijn
• Stap 3 is een intra-articulaire behandeling
met corticosteroïden of hyaluronzuur of een
pijnbehandeling door middel van transcutane
elektrische zenuwstimulatie (TENS), en indien
regionaal beschikbaar een multidisciplinair
behandelprogramma gericht op verbetering van
zelfmanagement op verschillende domeinen van
het dagelijks leven zoals werk.
In 2017 heeft de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging (NOV) voor de campagne Verstandige
Keuze geëvalueerd of patiënten met knieartrose deze
drie stappen van de niet-operatieve behandeling in
voldoende mate hebben doorlopen voordat zij op
consult komen voor een operatieve behandeling van
de knieartrose bij de orthopedisch chirurg. Daarvoor
is een onderzoek met vragenlijsten uitgevoerd bij
vijf ziekenhuizen. De deelnemende patiënten waren
in het afgelopen half jaar geopereerd voor een
knieprothese of stonden op de wachtlijst voor deze
operatie. Deze patiënten beantwoorden vragen over
welke niet-operatieve behandelingen volgens de
hierboven geschetste stepped care-strategie zij hadden
gehad. Daarnaast gaven zij aan hoe tevreden zij waren
met deze behandelingen op een schaal van een (‘zeer
ontevreden’) tot en met tien (‘zeer tevreden’). De
tevredenheid beoordeelden zij voor de symptomen
pijn, zwelling, en stijfheid, en ook voor participatie
in het dagelijks leven (ADL), werk en sport/vrije tijd.
Een score gelijk of hoger aan zes is beoordeeld als
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bijdraagt aan pijnafname en minder beperkingen,
is de vraag of een operatie zinvol is. Wanneer we als
doel een succesvolle terugkeer naar werk hanteren,
dan lijkt een beenstandcorrectie (osteotomie)
rond de knie in vergelijking met een halve of hele
knieprothese een beter resultaat te hebben: negen
van tien patiënten hervatten hun werk terwijl dit
bij de uni - of totale knieprothese zeven op de tien
is14,15,16,17,18. De meerderheid van de patiënten met
een beenstandcorrectie hervat het werk binnen 6
maanden. Dit geldt ook voor de halve knieprothese.
Voor de hele knieprothese is dat tussen 6-12
maanden. De eerste resultaten voor de nieuwe
operatietechniek van een kniedistractie lijken bij de
eerste zestien onderzochte patiënten gunstig voor
werkhervatting. Ook daar hervatten negen van de
tien hun werk19.
Voor het weer kunnen uitoefenen van
kniebelastende activiteiten in werk lijken
beenstandcorrecties vergelijkbare of net iets
betere resultaten te boeken dan een knieprothese
en kniedistractie15,16,17,18,19. Dit is onderzocht
met de WORQ (Work, Osteoarthritis en jointReplacement Questionnaire, tabel 1). Dit is een
korte vragenlijst over de ervaren moeite die de
patiënt ervaart met het uitvoeren van dertien
kniebelastende activiteiten in werk, zoals
tillen, knielen en werken met de handen onder
kniehoogte20. De vragenlijst is betrouwbaar, valide
en responsief. De vragenlijst heeft een totaalscore
van nul (‘erg veel moeite/kan ik niet’) tot en
met honderd (‘geen enkele moeite’). Het kleinst
meetbare verschil met de vragenlijst is voor een
individuele patiënt tien punten en voor een
groep van patiënten twee punten. Een klinische
relevante verbetering is een toename van de score
met minimaal dertien punten.

‘tevreden’ en lager als ‘ontevreden’.
De meest gevolgde behandeling was gebruik van
paracetamol door 79% van de patiënten en de minste
(19%) voor de begeleiding door een diëtist bij patiënten
met overgewicht. Slechts 59% van de patiënten had
fysio- of oefentherapie gehad. Helaas betekende een
tevredenheidsscore van zes of hoger voor pijn niet
dat de patiënt in dezelfde mate tevreden was met het
effect van de behandeling voor participatie zoals in
werk. Het percentage patiënten dat tevreden was voor
pijn varieerde tussen de 30 en 65% (figuur 2). Voor
werk varieerde dit tussen de 10 en de 40% (figuur
2). De niet-operatieve behandelingen met de beste
resultaten voor werk, lijken fysio-/oefentherapie,
NSAIDs, Tramadol en intra-articulaire injecties. Het
percentage patiënten met betaald werk dat aangaf
deze behandelingen te hebben gekregen varieerde
tussen de 77% voor fysio-/oefentherapie tot en met
30% voor Tramadol. Dat werkenden mogelijk baat
hebben bij een behandeling die bij oudere patiënten
minder effectief is, wordt bevestigd door een recente
studie uit Rotterdam13. Hierin werd het effect van hoog
moleculair hyaluronzuur onderzocht bij Nederlandse
symptomatische knieartrose patiënten in de leeftijd
van 18 tot en met 65 jaar als extra behandeling op
de bestaande standaard zorg in Nederland. In totaal
deden 156 patiënten mee en deze werden een jaar
lang gevolgd. Zij vonden dat de extra behandeling
met hoog moleculair hyaluronzuur betere resultaten
opleverde dan alleen de standaardzorg in Nederland
voor de uitkomstmaten pijn, kniefunctie en door de
patiënt zelf aangegeven verbetering in knieklachten
ten opzichte van de start van de studie
Welke knieoperatie werkt het best?
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Figuur 2.
Percentage Nederlandse patiënten met ernstige knieartrose dat tevreden is met een niet-operatieve behandeling volgens de zogenaamde
stepped-care strategie voor de symptomen pijn, stijfheid en zwelling en participatie in dagelijks leven (ADL), werk of sport/vrije tijd.
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Tabel 1.
De Nederlandse versie van de Work, Osteoarthritis and joint-Replacement Questionnaire (WORQ )
Wilt u voor elk van de onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren tijdens deze activiteiten
vanwege uw knie?
Als uw antwoord er niet tussen staat, geef dan het antwoord dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt.

Geen
4

Gering
3

Matig
2

Hurken?

o

o

o

o

o

Knielen?

o

o

o

o

o

Klimmen en/of klauteren?

o

o

o

o

o

Lopen op gelijke ondergrond?

o

o

o

o

o

Besturen van een voertuig?

o

o

o

o

o

Pedalen bedienen met de voeten?

o

o

o

o

o

Zitten?

o

o

o

o

o

Lopen op ongelijke ondergrond?

o

o

o

o

o

Traplopen?

o

o

o

o

o

Staan?

o

o

o

o

o

Tillen en/of dragen?

o

o

Duwen en/of trekken?

o

o

Werken met handen onder de kniehoogte? o

o

Zitten
Voetpedalen
bedienen
Besturen van een
voertuig

Knielen
90
o
o
Zitten
80 o
70
o Voetpedalen o
60 o
50
bedienen
40 o
o
o
30
20
Besturen van een
voor de operatie
voertuig al meer dan twee10weken
0

Hurken
Klimmen/
klauteren

Traplopen
die
verzuimden, van mening zijn dat hun klachten
door het werkLopen;
zijn gekomen
of verergeren, een BMI
gelijke
Lopen; ongelijk
>
_ 30 kg/m2, hebben
een slechte prognose voor weer
ondergrond
ondergrond
gaan werken22. De mate van lichamelijke activiteit
Werken onder
blijkt geen voorspeller
Duwen/ voor
trekkenwerkhervatting te
kniehoogte
15,23
zijn
.

Het bespreken van de prognose voor het weer
kunnen uitvoeren van kniebelastende activiteiten
is dan ook belangrijk voor de operatie. Vooral
de activiteiten knielen en hurken, klimmen en
klauteren, en werken onder kniehoogte blijft
voor veel patiënten ook een jaar na de operatie
veel moeite kosten15,16,17,18,19,21(figuur 3). Patiënten

Knielen
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Veel Erg veel/ kan ik niet
1
0

Tillen/ dragen

Staan

Preoperatief
Verwachting 6 maanden postoperatief
6 maanden postoperatief

Hurken
Klimmen/
klauteren

Traplopen

Lopen; gelijke
ondergrond

Lopen; ongelijke
ondergrond
Werken onder
kniehoogte

Duwen/ trekken
Tillen/ dragen

Staan

Figuur 3.
Preoperatief
Het percentage Nederlandse
werkende knieprothese
patiënten
dat voor (lichtgroene lijn) en zes maanden na de operatie (donkergroene lijn)
Verwachting
6 maanden
postoperatief
6 maanden
aangeeft ‘veel, erg veel moeite
te hebbenpostoperatief
of kan niet’ met het uitvoeren van dertien werkgerelateerde activiteiten. De oranje lijn geeft de
verwachtingen aan die de patiënten pre-operatief hebben over het weer kunnen uitvoeren van die activiteit zes maanden na de operatie.

GAVscoop, jaargang 24, nummer 1, april 2020

31

Naar beter arbeidsgerichte zorg

bij abdominale chirurgie26. In samenwerking
met orthopeden, bedrijfsartsen, (bedrijfs)
fysiotherapeuten, en physician assistents is
een Delphi-studie uitgevoerd om te bepalen
wanneer een activiteit weer kan worden gedaan.
Deze interventie wordt in de komende twee jaar
geëvalueerd voor het effect op weer gaan werken.

Het Amsterdam UMC evalueert twee interventies
voor betere arbeidsgerichte perioperatieve zorg
in Nederland, te samen met andere ziekenhuizen
en klinieken. De eerste interventie is Goal
Attainment Scaling. De patiënt stelt samen met
zijn behandelaar een meetbaar activiteitendoel op
voor na de operatie voor onder andere werk 24,25.
Bijvoorbeeld, een bouwvakker wil weer 90
traptreden achter elkaar kunnen oplopen. Voor de
operatie is het maximaal haalbaar aantal 30. De
resultaten worden gepresenteerd in 2020 op het
jaarcongres van de NOV en lijken veelbelovend.

Conclusie
Het aantal werkenden met knieartrose neemt de
komende jaren sterk toe. Doordat deze werkenden
langer willen en moeten doorwerken, is het
belangrijk dat ‘goed werk’ en ‘grip op werk’ ook
in de zorg meer aandacht krijgen. Dit betekent
meer structurele aandacht voor werk bij preventie,
Preventief Medisch Onderzoek, niet-operatieve én
operatie behandelingen om zo langer doorwerken
met knieartrose beter mogelijk te maken.

De tweede interventie maakt gebruik van de
e-Health interventie ‘IkHerstel’. ‘IkHerstel’
(https://www.youtube.com/watch?v=vMGT5Z9bfEk)
is een app die patiënten na de operatie stimuleert
om tijdig weer actief te zijn. De app is effectief
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Tinnitus: aan de slag ermee
J. Eijhuisen*
Inleiding

des te sterker tinnitus wordt waargenomen. Juist
wanneer je wilt gaan slapen en omgevingsgeluid
afwezig is, kan tinnitus zich opdringen. Bij
het wakker worden is de tinnitus het eerste dat
wordt waargenomen. De tinnitus krijgt dan alle
aandacht en klinkt gevoelsmatig luider. Het is
juist de subjectieve beleving die dan de hinder van
tinnitus bepaalt. Dit vormt de voedingsbodem voor
functioneringsproblemen.
Tinnitus gaat vaak gepaard met hyperacusis. Bij
hyperacusis is er sprake van overgevoeligheid voor
geluid. Geluiden die voor de meesten niet hinderlijk
zijn, doen bij mensen met hyperacusis ‘pijn’ en
zijn onverdraaglijk. Mensen zonder gehoorklachten
kunnen gewoonlijk geluiden aan tot 130 decibel.
Ter vergelijking: dat ligt tussen een popconcert en
een geweerschot in. We spreken van hyperacusis als
iemand minder dan 90 decibel kan verdragen. De
geluidsintensiteit van 90 decibel is te vergelijken met
normaal stadsverkeer6. Ook bij hyperacusis speelt
een te sterke activering van het gehoorsysteem een
belangrijke rol.
Een andere verstoring in de geluidswaarneming
is misofonie. Mensen met misofonie ervaren een
negatieve emotionele reactie op specifieke geluiden.
Dit uit zich in een sterke irritatie en zelfs walging.
Voorbeelden zijn het niet kunnen verdragen van
eetgeluiden of tikken7. Ongeveer een kwart van de
mensen heeft hier last van. De een meer dan de
ander8. Dat kan zich beperken tot koude rillingen
die worden teweeggebracht door het krassen van
nagels over het schoolbord. Het wordt problematisch
wanneer bijvoorbeeld het tikken van een lepeltje in
een kopje koffie tot afschuw leidt.

Nu er in de media meer aandacht is voor oorsuizen,
ofwel tinnitus, melden meer patiënten zich hiermee
op het spreekuur. Er is al veel onderzoek gedaan
naar de oorzaak van en behandelmogelijkheden bij
tinnitus. Zo voerden Heller en Bergman1 in 1953
een experiment uit. Tachtig ‘gezonde’ proefpersonen
werden één voor één in een geluidsvrije ruimte
geplaatst. Geen enkel extern geluid kon doordringen.
Toch werd hen gevraagd ieder geluid dat zij
waarnamen te benoemen. Al na een kort verblijf
meldden vrijwel alle deelnemers (93 procent) een
zoemend, kloppend of fluitend geluid in het hoofd
of de oren. Dit zijn geluiden die mensen met tinnitus
ook noemen. Een ogenschijnlijk onbeduidend
experiment, wat echter veel duidelijk maakt over
tinnitus. Tinnitus gaat regelmatig gepaard met andere
verstoringen in geluidswaarneming. Om die reden
worden in dit artikel ook de fenomenen hyperacusis
en misofonie kort belicht.
Tinnitus, hyperacusis en misofonie
Tinnitus wordt ook wel geduid als een fantoomgeluid.
Je neemt een geluid waar, zonder dat er een
geluidsbron aanwezig is. Ongeveer 20% van de
volwassenen heeft hiermee te maken2. Veruit de
meeste personen met tinnitus hebben hier geen of
nauwelijks last van en ondervinden geen beperkingen
in functioneren. Ongeveer 10% van de mensen
met tinnitus ervaart wél hinder3,4. Bij de een is de
tinnitus constant aanwezig, bij de ander varieert
dit over de dag. Meestal wordt deze sensatie in
beide oren ervaren. Gehoorverlies en bijvoorbeeld
ook de ziekte van Ménière gaan vaker gepaard met
tinnitus5. In de meeste gevallen is echter onduidelijk
hoe de tinnitus is ontstaan. Naar het achterliggende
verklaringsmechanisme wordt veel onderzoek
gedaan. Als tinnitus is ontstaan na gehoorverlies,
hanteren we het volgende verklaringsmodel.
Wanneer het moeite kost om omgevingsgeluid waar
te nemen, zal in het brein de activiteit toenemen
om dit te compenseren. Er wordt dan als het ware
een versterker opengedraaid. Het gevolg is dat
er geluiden worden waargenomen en versterkt
die er niet zijn. Hoe minder omgevingsgeluiden,
*

Tinnitus en de International Classification
of Functioning, Disability and Health (ICF)
Zowel bij de verklaring als de aanpak van tinnitus,
is het model ziektegevolgen lang leidend geweest.
Wanneer tinnitus het gevolg is van bijvoorbeeld
otosclerose of een brughoektumor, is het duidelijk dat
de aandoening moet worden aangepakt. Het wordt
een probleem wanneer tinnitus niet te herleiden
is tot een ziekte of aandoening. De boodschap die
patiënten krijgen is vaak: ‘Ik heb niks gevonden’ en
‘u zult er mee moeten leren leven’. Tinnitus wordt
in die context als niet objectiveerbaar beschouwd,
met consequenties voor de claimbeoordeling. Deze
conclusies laten zien dat het model ziektegevolgen
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tinnitus vanuit een biopsychosociaal perspectief te
beschouwen. Bij het ontwikkelen en voortbestaan
van hinderlijke tinnitus spelen namelijk externe en
persoonlijke factoren een belangrijke rol9.

niet toereikend is bij tinnitus zonder fysieke oorzaak.
Beter bruikbaar is de ‘International Classification
of Functioning, Disability and Health’ (ICFmodel, figuur 1). Het ICF-model stelt ons in staat

Otosclerose
Verworven gehoorverlies

Ziekteaandoening

Functies
Anatomische
eigenschappen

Participatie

Activiteiten

participatieproblemen

beperkingen

stoornissen

Tinnitus
Verstoorde auditieve perceptie
Verminderde aandachtfunctie

Oplossen complexe
problemen

Pianostemmer

Externe factoren

Persoonlijke factoren

Extreme geluidsbelasting

Negatieve affectiviteit
Coping (vermijdingsgedrag)
Depressie

Figuur 1.
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-model).

Framing van tinnitus

Tinnitus kan ontstaan en blijven bestaan, zonder dat
er sprake is van een ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld:
een persoon wordt blootgesteld aan een harde knal, wat
tinnitus uitlokt. Een persoonlijke factor, bijvoorbeeld
sterke negatieve affectiviteit (beoordeelt situaties
sneller als negatief/bedreigend), lokt de angst uit dat
tinnitus een blijvend probleem is. Vermijden van
geluidsprikkels neemt toe, waardoor de waarneming
van en angst voor tinnitus toeneemt. In beroepen
waarbij een erg goed gehoor noodzakelijk is, leidt dit
tot een probleem. Deze functioneringsproblemen
kunnen leiden tot verzuim. Hier is nog weinig
onderzoek naar gedaan. Wel blijkt dat 4% van de
mensen met tinnitus zich ziek meldt14. In samenhang
met tinnitus worden met name concentratieproblemen,
vermoeidheid en gehoorproblemen gerapporteerd25.
Er is consensus dat mensen met tinnitus geen hoge
geluidsbelasting in het werk moeten hebben en
dat ze gehoorbeschermende maatregelen moeten
nemen. Ook blijkt dat werknemers die veel stress op
het werk ervaren, een verhoogd risico hebben om
tinnitus te ontwikkelen. Stress op het werk, waaronder
weinig controle, tegengestelde werkbelangen, weinig
ondersteuning van leidinggevende en een disbalans
tussen werk en privé, zijn risicofactoren bij mensen met
tinnitus. Er zijn beroepen waarbij tinnitus een direct
effect heeft op de beroepsuitoefening. Door de tinnitus
kan een pianostemmer minder goed specifieke tonen
waarnemen.
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De communicatie over tinnitus met patiënten
heeft een belangrijke invloed op het wel of niet
ontwikkelen van een hinderlijke tinnitus. Uitspraken
van een arts (externe factor) kunnen onbedoeld een
catastroferende werking hebben en daarmee de hinder
van tinnitus aanwakkeren. Behandelaren moeten
zich dan ook meer bewust zijn van het ‘negatieve
verwachtingseffect’, namelijk de bijwerkingen van
uitspraken die zij na onderzoek en behandeling
doen10. Door tinnitus negatief te framen, worden
negatieve gedachten en overtuigingen over tinnitus
aangewakkerd en zal de hinder ervan toenemen.
Uitspraken als ‘Ik heb niks gevonden, maar u
komt niet meer van dit probleem af en zult er mee
moeten leren leven’ zijn desastreus. Er ontstaat een
tegenovergesteld effect van wat men beoogt bij
medisch vervolgonderzoek. Het leidt er eerder toe dat
hinder van tinnitus ontstaat en/of blijft voortbestaan.
Aandacht op internet en in de media kunnen er ook
toe leiden dat de hinder van tinnitus toeneemt. Een
van de eerste resultaten bij het googelen op tinnitus
geeft: ‘last van tinnitus’. Dit veronderstelt dat tinnitus
last geeft, terwijl dit in de meeste gevallen niet zo is.
Zoekresultaten op internet leiden je ook al snel naar
een bekende stichting. Daar valt te lezen: ‘Oorsuizen
(tinnitus) is de nachtmerrie waarbij je constant een
geluid als fluiten, zoemen of sissen in één of beide
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kan daarentegen ook de kern van het probleem worden
en de hinder van tinnitus bepalen. De overtuiging
is dat een persoon aan iedere prikkel die als niet
bedreigend wordt ervaren kan wennen. Dus ook
aan tinnitus. Om dit gewenningsproces op gang te
brengen, wordt gebruik gemaakt van geluidsverrijking;
een continue hoeveelheid geluidssensaties wordt
bewust toegevoegd. Het brein hoeft niks te doen
met onschuldige prikkels die er steeds zijn en de
volumeknop wordt als het ware dichtgedraaid. Iemand
die naast een spoorlijn woont, hoort op den duur de
voorbijrazende treinen ook niet meer. Dit is de essentie
van Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Bij TRT
wordt gestart met uitleg over het probleem, waarbij
de betekenisverlening van tinnitus moet worden
omgebogen van hinderlijk, bedreigend en gevaarlijk
naar onbelangrijk en neutraal. Op deze manier gaat
de tinnitus ‘erbij horen’. De combinatie van acceptatie
en geluidsverrijking zorgt ervoor dat gewenning kan
optreden.

oren hebt’. Behandelaren, maar ook de media, moeten
zich bewust zijn van het mogelijk catastroferende
effect van de boodschap die zij geven10. Gedachten
en overtuigingen zijn sterk bepalend voor de hinder
die men van tinnitus ondervindt11. De een is hier
gevoeliger voor dan de ander. Aanwezigheid van
een zogenaamde ‘type D-persoonlijkheid’ maakt
iemand kwetsbaarder voor het ervaren van meer
hinder. De type D-persoonlijkheid ervaart sneller
negatieve emoties en uit naar anderen minder snel
zijn emoties12,13. Dit opkroppen van negatieve emoties
vormt een voedingsbodem voor het ontstaan en
voortbestaan van hinder bij tinnitus.
Comorbiditeit
Bij een significant deel van de personen met
hinder van tinnitus is er sprake van comorbiditeit.
Depressie en angstklachten worden hierbij het vaakst
genoemd16. Beiden komen bij de helft van de mensen
met tinnitus voor17,18. De relatie tussen tinnitus en
emotionele klachten is complex. Er wordt niet van
uitgegaan dat emotionele klachten tinnitus uitlokken,
maar de impact van tinnitus is wel aanzienlijk groter
wanneer er ook sprake is van emotionele klachten24.

Cognitief-gedragsmatige aanpak
In 2014 werd door McKenna een cognitiefgedragsmatig model uitgewerkt22. Centraal staat dat
de misinterpretatie van tinnitus, toename van stress
en een verhoogde waakzaamheid de aandacht voor
het probleem vergroten. Het is een vicieuze cirkel
die moet worden doorbroken. Veiligheidsgedrag,
zoals het vluchten in een veilige omgeving waarin de
tinnitus minder op de voorgrond staat, wordt daarbij
als disfunctioneel en onderhoudend beschouwd.
Angst en vermijdingsgedrag zijn ook terug te zien in
mechanismen die spelen bij personen met chronische
pijn. De beschreven modellen bij tinnitus hebben
ook alle paralellen met chronische pijn. Gebaseerd
op dat paradigma voerden Cima et al. 21 onderzoek
uit naar behandelmogelijkheden bij tinnitus. Zij gaan
nog verder: je moet juist de confrontatie aangaan met
tinnitus en situaties opzoeken waarin de tinnitus
duidelijk toeneemt23. Verder wordt gebruik gemaakt
van ontspanningsoefeningen en gedragsmatige
activering. Het doel is om vermijding van prikkels en
activiteiten, waaronder ook het werk, te doorbreken.
Een actieve aanpak en herstel van functioneren is
een belangrijke voorwaarde om de klachten terug te
dringen.

Aanpak bij tinnitus
In de geschiedenis zijn veel behandelingen tegen
tinnitus beschreven. In de achttiende eeuw
beschreven de Egyptenaren het ‘behekste oor’. De
zoektocht van een patiënt met tinnitus naar het
verdwijnen van de klachten leidt nogal eens naar de
volgende behandelingen: injecties net onder het oor,
‘een soort kaars in het oor’, elektroshock, ‘kraken van
de nek’ en gebruik van homeopathische middelen.
Het probleem werd alleen maar erger. Wanneer er
geen te behandelen onderliggende aandoening is
die tinnitus verklaart, is een klachtgerichte aanpak
contraproductief. Hoe harder je tegen tinnitus
‘vecht’, hoe meer hinder je ervan krijgt. Een aanpak
die zich richt op het bestrijden van de gevolgen
van tinnitus, levert wel goede resultaten op. In de
tachtiger jaren zijn de eerste stappen daarin gezet. Een
behandeling gebaseerd op het habituatie-model heeft
voor een ommekeer gezorgd. Uitgangspunt daarbij
is dat een negatieve interpretatie ertoe leidt dat alle
aandacht uitgaat naar de tinnitus. Hierdoor nemen
de waakzaamheid en arousal toe, wat de habituatie
(gewenning) bemoeilijkt20.

Tinnitus is aan te pakken
De suggestie dat je met hinderlijke tinnitus moet
leren leven is niet terecht. De aanpak bij tinnitus
moet zich richten op het bestrijden van de gevolgen
van tinnitus. Het doorbreken van vermijding van
activiteiten, zoals werken, is essentieel26. Een actieve
aanpak en herstel van functioneren vermindert
de ervaren hinder. Onderdelen van de begeleiding
van mensen met tinnitus zijn het verstrekken van
informatie, terugdringen van spanningsklachten,

Tinnitus Retraining Therapy
Jastreboff19,21 borduurde daarop voort en ontwikkelde
het neurofysiologisch model. Hierbij staat klassieke
conditionering (bekend van Pavlov’s experiment
met de hond en de bel) centraal. Angst kan bij het
waarnemen van lichamelijke sensaties een goede
raadgever zijn, bijvoorbeeld bij een hartinfarct. Het

GAVscoop, jaargang 24, nummer 1, april 2020

36

hanteren van emoties, ombuigen van onrealistische
en catastroferende overtuigingen en verminderen
van functioneringsproblemen. Wanneer door die
aanpak tinnitus minder centraal komt te staan,
kan de ervaren geluidsensatie verminderen. Er is
veel onderzoek gedaan naar de effecten van de
behandeling van tinnitus en recent verscheen
een Cochrane review. Hieruit blijkt dat cognitieve

gedragstherapie (CGT) bij de behandeling van
tinnitus angstklachten vermindert, bijdraagt aan
verbetering van de kwaliteit van leven en vooral de
negatieve gedachten terugdringt26. Behandeling met
CGT, waarbij onderdelen uit TRT worden toegepast, is
aan te bevelen23. Er is dus een aanpak voorhanden bij
personen die disfunctioneren door tinnitus. En dat is
goed nieuws.
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Kifid: bemiddeling waar mogelijk,
uitspraak indien nodig
E. Ruinaard*, A. Paulusma-de Waal**
Klachtprocedure

Kifid, het klachteninstituut financiële
dienstverlening, behandelt jaarlijks zo’n 3.000
klachten van consumenten over financiële
producten en diensten van banken, verzekeraars,
tussenpersonen en beleggingsadviseurs. Ruim de
helft van de klachten gaat over verzekeringen en
in een deel daarvan spelen medische aspecten
een rol. De medische zaken bij Kifid gaan over de
uitkering bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
(AOV), levensverzekeringen, reisverzekeringen en
ongevallenpolissen. Kifid behandelt ook klachten
over letselschade uit hoofde van de WAM. In dit
soort klachtzaken raakt het werk van Kifid aan het
werkveld van geneeskundig adviseurs in particuliere
verzekeringszaken. Graag geven wij u in dit artikel,
mede aan de hand van een drietal casus meer
inzicht in de werkwijze en aanpak van alternatieve
geschiloplosser Kifid.
De kracht van Kifid is dat het een toegankelijk,
deskundig en onpartijdig klachtenloket is, en
daarmee voor consumenten een waardevol
alternatief voor de rechter.
Toegankelijk omdat de procedure bij de
Geschillencommissie voor consumenten gratis is.
En een consument kan zelf procederen; bijstand van
een advocaat is niet vereist. Verder kan een klacht
snel en makkelijk online worden ingediend.
Deskundig doordat bij Kifid geschillenbeslechters
werken met verschillende disciplines.
Afhankelijk van de soort klacht wordt de juiste
expertise ingezet om de klacht te beoordelen.
De Geschillencommissie heeft altijd een
jurist als voorzitter. Bij medische zaken zit
altijd een arts met kennis van de particuliere
verzekeringsgeneeskunde aan tafel. Indien nodig
maakt een arbeidsdeskundige deel uit van de
Geschillencommissie.
De onpartijdigheid is geborgd doordat de geschillenbeslechters bij Kifid niet werkzaam mogen zijn
bij of voor financiële dienstverleners. Leden van
de Geschillencommissie oefenen hun functie
onafhankelijk en naar eigen inzicht uit.

*

**

Voordat een consument bij Kifid terecht kan, moet
hij zijn klacht eerst voorleggen aan de betrokken
verzekeraar. In die interne klachtprocedure kunnen
partijen zelf proberen een oplossing te vinden. Wordt
de klacht in de interne klachtprocedure niet naar
tevredenheid van de consument opgelost, dan kan
hij de klacht indienen bij Kifid, als alternatief voor
de rechter.
Inzet op bemiddelen
De Geschillencommissie van Kifid zet actief in
op bemiddeling. In eerste instantie zijn het de
secretarissen van de Geschillencommissie die deze rol
vervullen. Zij zijn juridisch deskundig, zijn bekend
met de financiële sector en weten hoe te bemiddelen.
Wanneer nodig wordt een bemiddelgesprek gehouden,
waarbij in medische zaken de arts een actieve rol
heeft. De ervaringen hiermee zijn positief. De arts kan
uitleggen hoe de medische aspecten worden gewogen
door de Geschillencommissie. Hierdoor krijgen
partijen een realistisch beeld van wat de mogelijke
uitkomst zal zijn als er een uitspraak volgt. Dat maakt
dat zowel de consument als de verzekeraar een reële
inschatting kunnen maken van hun kansen. Met
regelmaat nemen partijen dan alsnog zelf de regie om
samen een oplossing te vinden.
Beoordelen en uitspraak doen
Als bemiddeling niet slaagt of hiervoor geen ruimte
is bij partijen, zal de Geschillencommissie de klacht
beoordelen. Heeft de Geschillencommissie behoefte
om nadere vragen te stellen, dan nodigt zij partijen
uit voor een zitting. Tijdens de zitting bewaakt de
Geschillencommissie het evenwicht tussen partijen.
Wanneer het verhaal van de verzekeraar juridisch
van aard is, zorgt de Geschillencommissie dat de
consument begrijpt waar het over gaat. In heldere
taal, zodat de consument in staat is om deel te nemen
aan het gesprek. Vaak werpen de vragen van de
Geschillencommissie een nieuw licht op de zaak. Bij
medische zaken bestaat de Geschillencommissie altijd
uit drie leden, waaronder een arts. De arts kan tijdens
de zitting in gesprek gaan met de consument en de
medisch adviseur van de verzekeraar over de medische

Eveline Ruinaard,
voorzitter Geschillencommissie en directeur Kifid.
Anneke Paulusma-de Waal,
arts M&A RGA (medisch) lid van de geschillencommissie,
www.kifid.nl
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oplossing bereikt, totaal buiten het juridische debat. De
consument wilde als compensatie voor het leed, zijn zoon
graag laten zwemmen met dolfijnen. De verzekeraar
heeft dat financieel mogelijk gemaakt. In plaats van
doorprocederen met alle bijkomende kosten en emotionele
lasten, is een heel andere oplossing bereikt. Een oplossing
waarmee beide partijen het dossier konden sluiten.

aspecten van de klacht. Soms wordt hierdoor het
beeld verrassend bijgesteld. En evenals bij het
bemiddelgesprek, helpt het om een realistisch beeld
te geven van mogelijke uitkomsten van de procedure.
Regelmatig komt het voor dat de Geschillencommissie
op zitting partijen de gelegenheid biedt alsnog een
schikking te treffen. Als er geen schikking mogelijk
is, doet de Geschillencommissie uitspraak in de vorm
van (doorgaans) bindend advies. Kifid publiceert
de uitspraken van de Geschillencommissie in het
uitsprakenregister op de website (www.kifid.nl).

Klacht achter de klacht
Wanneer een consument klaagt dat de verzekeraar
in juridische zin iets verkeerd heeft gedaan, is het
van belang te achterhalen wat hij precies bedoelt.
Kifid gaat actief op zoek naar ‘de klacht achter de
klacht’. En daarin zijn we pro-actiever dan de rechter.
De secretaris neemt telefonisch contact op met de
consument. De secretaris onderzoekt of de klacht
op het klachtformulier ook echt de klacht is die de
consument behandeld wil zien. Dit contact kan
ertoe leiden dat de klacht door de consument wordt
aangevuld of veranderd, voordat het klachtformulier
naar de verzekeraar wordt doorgestuurd. Het voordeel
hiervan is dat het gesprek tussen partijen gaat over
waar het de consument écht om te doen is. Dan kan de
klachtbehandeling to the point zijn, en een oplossing
bieden voor het echte probleem.

Taakopvatting Kifid
Kifid vindt het belangrijk dat beide partijen,
consumenten en verzekeraars, zich serieus genomen
voelen door de manier waarop hun klacht wordt
behandeld. Als uitgangspunt voor een goede
klachtbehandeling bij Kifid geldt:
• het gaat over de werkelijke klacht(en) van de
consument;
• de klachtbehandeling is doelgericht en
onderzoekend;
• aan de eisen van hoor en wederhoor wordt voldaan;
• er is actieve communicatie met partijen in heldere
taal;
• de gang van zaken is voor partijen transparant en
zo duidelijk mogelijk;
• een minnelijke oplossing (bemiddeling) heeft de
voorkeur boven een uitspraak.
Het verschil met de rechter is dat Kifid als
buitengerechtelijke geschilbeslechter haar taak ruimer
kan opvatten. Dat draagt bij aan de toegankelijkheid
voor consumenten. Dat begint al met de gerichtheid
op bemiddelen. Maar er zijn nog enkele verschillen.

Actieve regie
De financiële klachten bij Kifid zijn vaak financieelspecialistisch van aard. Veel consumenten hebben een
kennisachterstand op de verzekeraar. Kifid heeft oog
voor deze ongelijkheid, zonder dat de onpartijdigheid
in het geding komt. Zij voorkomt dat een consument
onbewust te weinig aanvoert. Of in juridische termen:
tekortschiet in zijn stelplicht. Door uitleg, toelichting
en doorvragen bevordert Kifid een gelijk speelveld
tussen partijen. Indien nodig wordt aan de consument
uitgelegd wat de verzekeraar met de juridische en
medische stukken bedoelt. Aan de andere kant leggen
we indien nodig aan de verzekeraar uit wat er van
hem wordt verwacht. Vanzelfsprekend wordt de
verzekeraar geïnformeerd over de contacten die er met
de consument zijn geweest. En andersom.

Casus 1. Bemiddeling leidt tot verrassende
uitkomst
De zwaar gehandicapte zoon van een consument zou
ernstige complicaties hebben overgehouden aan een
operatie. De consument schakelt rechtsbijstand in voor
zijn geschil met het ziekenhuis. Jarenlang discussiëren
de rechtsbijstandverzekeraar en de consument over
de klacht tegen het ziekenhuis en over de juridische
haalbaarheid van de vordering. In deze zaak gaat het
over het bestaan van pre-existente klachten en spelen
causaliteitsvragen. Er zijn jarenlange discussies met de
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over een al dan niet
gemaakte kunstfout en al dan niet ‘informed consent’. Bij
de verzekeraar krijgt de consument zijn verhaal niet voor
het voetlicht. Hij kan niet duidelijk maken wat hij het
ziekenhuis nu eigenlijk verwijt.
Op de zitting bij Kifid kreeg de consument voor het eerst
ruimte om te vertellen wat de klachtprocedure voor hem
had betekend en waaruit zijn frustratie bestond. Pas hierna
kon de zaak worden opgelost. Partijen keken elkaar voor
het eerst in de ogen en verzekeraar kon toen (letterlijk)
zien waar het om ging. Uiteindelijk is een heel bijzondere
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Medische zaken
Als het gaat om klachten in medische zaken vormen
verzwijging, onbegrip van polisvoorwaarden, te lage
uitkeringen en onheuse bejegening door de verzekeraar
de hoofdmoot.
Bij verzwijging speelt de redactie van de
Gezondheidsverklaring (GV) en de persoonlijke
interpretatie door de consument een rol. De ervaring
leert dat de GV soms erg beperkt is en dat de vragen uit
de GV voor meerdere uitleg vatbaar zijn.
Casus 2. Tussentijds beëindigde AOV nietliegende lasser herstellen
De verzekeraar moet de AOV met terugwerkende kracht
herstellen en de AOV-claim van een niet-liegende lasser
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https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2020/01/
Uitspraak-2020-024-Bindend.pdf

toch behandelen, nu vast staat dat de man geen informatie
heeft achtergehouden bij het aangaan van zijn verzekering.
Bij het aangaan van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
in 2001 heeft de man een verkorte gezondheidsverklaring
ingevuld. De vraag “Heeft u voor hart- en/of vaatziekten
of enige vorm van kanker ooit een arts geraadpleegd en/of
in de laatste 5 jaar een arts geraadpleegd voor: (chronische
luchtwegaandoeningen, bloeddruk, bloedonderzoek,
epilepsie, leverklachten, nierklachten, (chronische) spieren/of gewrichtsaandoeningen, psychische klachten,
suikerziekte of een andere ernstige ziekte?” is door de man
met ‘Nee’ beantwoord.
Op 13 juli 2015 meldt de lasser zich volledig
arbeidsongeschikt wegens klachten aan rug, schouders,
linkervoet, linkerhand, linkerbeen en rechterarm. De
medisch adviseur van de verzekeraar doet navraag
bij de huisarts. Op grond van de informatie van de
huisarts meent de verzekeraar dat de man de verkorte
gezondheidsverklaring niet naar waarheid heeft ingevuld
en dat hij al arbeidsongeschikt was bij het sluiten van de
AOV. De verzekeraar weigert een uitkering. De verzekeraar
weet de pre-existentie van de klachten onvoldoende
aannemelijk te maken voor de Geschillencommissie. Een
‘eenmalige rugklacht in 1998 waarvoor FT ’ is niet aan te
merken als een ‘chronische spier- of gewrichtsaandoening’
waardoor de man dit niet hoefde te melden, zoals ook
een ‘likdoorn’ en een ‘atheroomcyste’ (talgkliercyste) niet
vallen onder wat is gevraagd. De lasser heeft de verkorte
gezondheidsverklaring naar waarheid ingevuld. Evenmin
heeft de verzekeraar het bestaan van arbeidsongeschiktheid
ten tijde van de aanvraag aangetoond. De later
aangenomen arbeidsongeschiktheid bleek te zijn gebaseerd
op diverse elkaar opvolgende periodes van ziekteverzuim na
ingangsdatum verzekering. Het beroep van de verzekeraar
op schending van de mededelingsplicht slaagt niet.
Deze uitspraak is te vinden via
https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/12/
Uitspraak-2019-998-Bindend.pdf

De verschillen in de beoordeling van
arbeidsongeschiktheid tussen het UWV en een
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn ook
een klachtenbron. De revalidatiearts, de behandelaar of
de verzekeringsgeneeskundige van het UWV erkennen
vaak wel de geclaimde cognitieve belemmeringen,
aspecifieke rugklachten of psychische klachten. Terwijl
de particuliere verzekeraar deze klachten vaak afwijst.
Het verschil zit meestal in het feit dat de verzekeraar ter
objectivering van de geclaimde klachten specialistische
expertises laat verrichten. Om zich vervolgens
te beroepen op de polisvoorwaarden omdat deze
doorgaans alleen dekking bieden voor die ziekten en
aandoeningen die kunnen worden geobjectiveerd.
Casus 3. Twist over arbeidskundig onderzoek
en neurologische expertises
Een consument doet in 2012 een beroep op haar AOV in
verband met lage rugklachten, De verzekeraar heeft haar
een uitkering toegekend tot 1 oktober 2015. Sindsdien
zijn partijen bezig geweest om de gewijzigde mate van
arbeidsongeschiktheid van consument vast te laten stellen.
Hiervoor zijn drie medische (neurologische) expertises
verricht en een aantal arbeidsdeskundige beoordelingen.
De consument kan zich niet verenigen met deze
expertises en beoordelingen. Zij betwist de inhoud van
de neurologische expertises wat betreft de aangehouden
beperkingen/de opgestelde FML-lijsten. In de
arbeidsdeskundige rapportages is volgens haar uitgegaan
van een onvolledige beschrijving van haar werkzaamheden.
Kifid nodigt de consument en de verzekeraar uit voor een
bemiddelgesprek. Daarin is uitvoerig stil gestaan bij de
inhoud van de expertises en beoordelingen. Dat heeft
ertoe geleid dat partijen overeenstemming bereiken over de
volgende oplossing:
a) Er zal een arbeidsdeskundige beoordeling plaatsvinden
aan de hand van de FML die is opgesteld op basis van
de laatste neurologische expertise.
b) De arbeidsdeskundige zal hierbij gebruik maken van
een reeds eerder vastgestelde lijst van voorkomende
beroepswerkzaamheden.
c) Voor de arbeidsdeskundige beoordeling wordt een
arbeidsdeskundige gevraagd, die de instemming van
beide partijen heeft.
De bemiddelzitting bij Kifid was de eerste keer dat
consument en verzekeraar elkaar ‘fysiek’ spraken en
elkaar in de ogen keken. Wrok en ‘vechten tegen elkaar’
veranderde gaandeweg in begrip en ‘praten met elkaar’.
Dankzij bemiddeling kon de klacht worden opgelost naar
tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar.

Veel consumenten klagen over de polisvoorwaarden
en daaraan gekoppeld de term ‘medisch objectief’.
Medische klachten, bevestigd door bijvoorbeeld een
fysiotherapeut en een revalidatiearts, worden door
een expertisearts van de verzekeraar lang niet altijd
daadwerkelijk gezien als een beperking. Uitleg aan
de consument helpt regelmatig om tot bemiddeling
te komen. Of het helpt een afwijzing te accepteren.
Wanneer een verzekeraar zich bij de afwijzing beroept
op het eigen acceptatiebeleid, dan dient de consument
bij het sluiten van de verzekering dat acceptatiebeleid
te kennen en te begrijpen. De informatie op
het polisblad en/of het aanvraagformulier en de
uitgebreide gezondheidsverklaring zijn niet per
definitie toereikend. Immers, welk antwoord op het
aanvraagformulier leidt wel of niet tot een uitsluiting?
En voor de verzekerde is niet duidelijk wanneer de
medisch adviseur een bepaald advies geeft, en wat de
verzekeraar vervolgens doet met dat advies. Uitspraak
GC 2020-024 is hiervan een voorbeeld, te vinden via
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Het valt op dat in medische zaken de consument zich
vaak onheus bejegend voelt. Een bemiddelgesprek kan
dan helpen om de irritaties te kanaliseren, waardoor
voortgang van het dossier mogelijk is. En regelmatig
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blijkt zelfs bemiddeling nog mogelijk. De opluchting
die dan bij beide partijen van het gezicht afstraalt,
blijft Kifid stimuleren om volop in te zetten op
bemiddeling.

worden de juiste accenten gelegd in de behandeling
van medische zaken. Ook zorgt Kifid ervoor dat
consumenten begrijpen waar het om gaat. Onbegrip
dat medisch adviseurs van verzekeraars kunnen
voorkomen, wanneer zij eerder goede uitleg geven aan
de klant in heldere taal.

Kortom, met de medische expertise van Kifid aan tafel

Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2019
ontwerpbureau HieroSign.
Het werk van de redactie werd vergemakkelijkt door
intensief gebruikt van Dropbox. Hiermee hebben de
redactieleden toegang tot dezelfde documenten en
kunnen deze ook bewerken.
De GAVscoop bevatte in 2019 de vaste rubrieken
‘Van de redactie’ en ‘Van het bestuur‘. De rubriek
’GASTscoop’ werd in de eerste uitgave benut door
collega Reinders om zijn opinie over de relatie tussen
RGA en GAV te ventileren. Collega Croon deelde in de
novemberuitgave zijn Herfstgedachten’ met onze lezers.
In datzelfde nummer werd in de rubriek “de scoop
gericht op…’ onze collega Bronsema, erelid van GAV,
geïnterviewd. De visie van collega Reinders leidde tot
een ingezonden brief en een reactie hierop van collega
Reinders in ons tweede nummer. De redactie hoopt op
meer ingezonden brieven in de toekomst.
In beide uitgaven werden praktijkverhalen geplaatst
van N.Ooitgedagt, pseudoniem van een bij de redactie
bekend auteur, wiens bijdragen een vaste rubriek
vormen in de GAVscoop.
Ook verscheen er in iedere uitgave een bijdrage in de
rubriek `Tucht en Zucht`.
Er werden verslagen van verschillende voordrachten
opgenomen, onder andere over ‘PTSS’ en ‘Brain at
work’ en een impressie van de VG-dagen 2019. In
de rubriek ‘Voor u gelezen’ werden boekrecensies
geplaatst.
Er was een uitgebreid scala aan artikelen op zeer
verschillende terreinen.
Er waren klinisch georiënteerde onderwerpen
(‘Ischemische hartziekten bij vrouwen’,
‘Dunnevezelneuropathie’), artikelen op ons
vakgebied (‘De rol van de medisch adviseur’,
‘Update AVG’, ‘Expertise en medische informatie’),
een bijdrage op het raakvlak van big data en
verzekeringsgeneeskunde (`Big Data en de toekomst
van de verzekeringsgeneeskunde’) en meer algemene
onderwerpen (‘Traumatologie: het verleden, heden en
toekomst’, ‘Menselijke maat versus meetbare mens’,
‘Enquête GAVscoop’).

Het bestuur werd gevormd door:
Mw. A.J. Simon-de Zwart, voorzitter
Dhr. F.S.L. Schmidt, penningmeester
Dhr. S.J.H. Eggen, secretaris
Mw. G.A. van Beelen
en werd ondersteund door:
Dhr. K.H. Harmsma
Mw. C. Lelieveld
Mw. M.M. Schampers
Mw. A. de Vries
Mw. M. van Zuylen
Het bestuur vergaderde in 2019 zevenmaal,
achtereenvolgens bij Medas te Bussum, in Soest,
in Almere en in Leusden. Vanzelfsprekend vonden
verreweg de meeste redactionele activiteiten plaats via
het internet.
Mede gezien de ontwikkelingen binnen de
GAV en RGS bleef taak en plaats van de SBVO/
GAVscoop een terugkerend onderwerp tijdens de
redactievergaderingen. In nauw contact met het GAVbestuur werden de ontwikkelingen met betrekking
tot al dan niet verkrijgen van een ODB-registratie
gevolgd en besproken (van belang voor (her)registratie
als VA en/of MAA). Hierbij speelt de achterliggende
problematiek van het steeds moeilijker verkrijgen van
kopij door afnemende mogelijkheden van schrijvers
alsmede van redactieleden een rol. De hoofdactiviteit
van de Stichting in 2019 bleef het uitgeven van
GAVscoop. Er werden twee nummers - in totaal 88
pagina’s - gerealiseerd, die in de maanden mei en
november werden toegezonden aan alle leden van
de GAV en aan een aantal externe abonnees. Helaas
was het om diverse logistieke redenen niet gelukt
om het tweede nummer na de zomervakantie uit te
brengen. Mede hierdoor was het tweede nummer
extra dik, maar bleef het bij twee uitgaven. De
abonnementhouders ontvingen een aangepaste nota.
De opmaak, het drukken, inpakken en verzenden
van GAVscoop bleef in handen van het grafisch
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Twee vaste adverteerders besloten niet meer te
adverteren. Er zijn acht betalende abonnees.

hoofdredacteur op zich genomen en is Anton
Hosman eind 2019 tot de redactie toegetreden.
Helaas hebben informele contacten, oproepen tijdens
GAV-bijeenkomsten en een advertentie in ons eigen
tijdschrift (nog) niet geleid tot meer (kandidaat-)
redactieleden.
Het jaar 2019 overziend kan geconstateerd worden
dat de SBVO en de redactie van GAVscoop, met
inmiddels de 23e jaargang, zich met plezier en
enthousiasme van haar taak blijft kwijten, waarbij het
steeds weer een uitdaging is om relevante kopij
te verkrijgen.

De eerste stappen zijn gezet ter voorbereiding van een
feestelijk lustrumsymposium congres ter gelegenheid
van onze 25e jaargang in 2021.
Hoofdredacteur Angela Simon-de Zwart heeft om
haar moverende redenen haar werkzaamheden voor
SBVO/ GAVscoop beëindigd. En ook een van de
redactieleden heeft aangegeven haar werkzaamheden
voor ons tijdschrift begin 2020 te stoppen. Het
bestuur zal binnenkort op gepaste wijze afscheid van
beiden nemen.
Gelukkig heeft Carla Lelieveld de taak van

S.J .H . E gge n, s e cret ar is

Bekken en acetabulum
S.H. van Helden*
De classificatie en behandeling van bekkenringfracturen is
samengevat middels een bewerking van de aanstaande 3e
herziene druk van het naslagwerk Leerboek chirurgie.

spine
ilium

ilium

Inleiding
sacrum

Ongeveer 4% van alle fracturen in Nederland
zijn fracturen van het bekken. De ernst van deze
fracturen varieert van de geïsoleerde os pubis
fractuur die conservatief behandeld wordt tot de
ernstige bekkenringfracturen met hemodynamische
instabiliteit als gevolg, waarbij levensgevaar kan
dreigen. Indien de bekkenring op meerdere plaatsen
is gebroken, is vaak een operatie nodig om de ring
weer te herstellen. Bij ernstige fracturen kunnen
begeleidende letsels van organen en/of andere ossale
structuren optreden.
Na de eerste opvang, stabilisatie van de patiënt en
de primaire behandeling volgt later de definitieve
operatieve verzorging. De prognose van zeker de
ernstige bekkenringletsels varieert. Restklachten zoals
pijn en verminderde belastbaarheid komen voor.
Een speciale fractuur van het bekken is de acetabulumofwel heupkomfractuur. Ongeveer 15% van de
patiënten met een acetabulumfractuur heeft na een
aantal jaar een heupprothese nodig, omdat de krachten
die de acetabulumfractuur hebben veroorzaakt ook
leiden tot versnelde slijtage van het heupgewricht.
*
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Dr. Svenhjalmar van Helden,
bestuurslid Medisch Specialisten Bedrijf Isala/ VMS
bestuur, traumachirurg.
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Figuur 1:
Anatomie: bekken ventraal en dorsaal.
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lateral
sacral crest

Epidemiologie

boek. De symfysiolyse wordt gecombineerd met
het openstaan van de ventrale kant van de SIgewrichten. Bij een dergelijk letsel is de achterzijde
van de ring intact, als de rug van een boek.
− Lateral Compression type: Een zijdelingse
compressie (bijvoorbeeld door een aanrijding
in de flank) kan eveneens een verstoring van de
integriteit van de bekkenring veroorzaken. Hierbij
ziet men meestal aan de voorzijde een fractuur
van het os pubis, met een dislocatie waarbij de
fractuurdelen over elkaar heen schuiven. Aan de
achterzijde ontstaat een impressiefractuur van het
os sacrum.
− Vertical Shear type: Een derde ongevalsmechanisme
waarbij fracturen en luxaties kunnen optreden,
is een schuifkracht in verticale richting (val van
hoogte) of in horizontale richting (dashboardimpact op één been bij een verkeersongeval).
Hierbij kan zowel een luxatie in de symfyse als een
luxatie in het SI-gewricht ontstaan, maar meestal
ziet men bij dit letsel zowel aan de voorkant als
aan de achterkant van de ring een fractuur. Aan
de achterzijde kan dit zowel het os ilium als het
os sacrum betreffen. Dit type fractuur gaat vaak
met ernstige bloedingen gepaard en kent een hoge
mortaliteit.
Het gedeelte van het bekken dat samen met de
femurkop het heupgewricht vormt wordt het
acetabulum of de heupkom genoemd. Er zijn 5
basistypen fracturen van het acetabulum. Fracturen
van de voorwand, de achterwand, de voorste pijler en
de achterste pijler en transverse fracturen (lopen van
ventraal naar dorsaal). Bij het indelen van fracturen
volgens deze classificatie is het afbeelden van de
fractuur met een 3D-reconstructie of het maken van
een 3D geprint model zinvol.2,3

Bekkenfracturen vormen een relatief klein deel (3,6%)
van de letsels van het steun- en bewegingsapparaat.
De ruime meerderheid komt voor bij ouderen (57,9
per 100.000 versus 6,4 per 100.000 bij jongeren)
en wordt veroorzaakt door laag energetische
traumamechanisme zoals bijvoorbeeld een val uit
stand. Het grootste deel bestaat uit fracturen zonder
gevolgen voor de stabiliteit van de bekkenring.1
De meest ernstige letsels betreffen
bekkenringfracturen met instabiliteit. Er is sprake
van instabiliteit als de fractuur zodanig verloopt
dat er een grote kans bestaat op verplaatsing van de
fractuurdelen na het initiële trauma. Kenmerkend
voor de ernstige bekkenringfracturen zijn de
begeleidende letsels zoals urogenitaal, anorectaal of
neurologisch (26%) letsel.
De diverse ongevalsmechanismen, met hun specifieke
hoeveelheid en richting van inwerkend geweld, zijn
bepalend voor het ontstaan van de diverse typen
bekkenringletsels.
Etiologie
Een bekkenfractuur kan op verschillende wijzen
ontstaan. Het is praktisch voor de indeling en
behandeling om een onderscheid te maken in de wijze
waarop er kracht werd uitgeoefend op de bekkenring.
Volgens de indeling van Young en Burgess worden
dan de volgende indeling aangehouden (Figuur 2):
− AP Compression type: Een voor achterwaartse
compressie van het bekken, bijvoorbeeld door
een beklemming of een overrijding, is een
veelvoorkomend mechanisme. Hierbij ruptureert
de symfyse en klapt de bekkenring open als een

lateral
compression

AP
compression

vertical shear

Figuur 2:
Young-Burgess classificatie van bekkenfracturen.
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Anamnese

aan zenuwletsel op wortelniveau bij het bekken, niet
zozeer aan perifeer zenuwletsel (nervus femoralis,
nervus ischiadicus). Zo kan een motorische uitval
van de voetheffers (klapvoet) gerelateerd worden aan
letsel van het wortelniveau L5, dit in combinatie met
een sensibele uitval van de voetrug. Deze wortel is
vooral ‘at risk’ bij een verticaal instabiel letsel met een
sacrumfractuur. De wortel L5 kan gecomprimeerd
worden tussen het os sacrum en de processus
transversus L5, als er sacrumfracturen aanwezig zijn.
Een fractuur van de processus transversus L5 is een
indirecte aanwijzing voor een vergaande dislocatie in
de achterste bekkenring, waarbij men bedacht moet
zijn op begeleidende uitval van deze wortel.

De aard van het ongeval is van groot belang voor het
te verwachten fractuurtype. Wanneer de mogelijkheid
van een anamnese ontbreekt, zal de informatie op
andere wijze verkregen moeten worden. Vaak zullen de
extramurale zorgverleners (ambulanceverpleegkundige,
Mobiel Medisch Team-arts) inlichtingen over de aard
van het ongeval kunnen geven. Indien de patiënt
bij kennis is, kan de lokalisatie van pijn nuttige
aanvullende informatie geven over een eventueel
discreet letsel aan de achterzijde van de bekkenring.
Lichamelijk onderzoek

Aanvullende diagnostiek

PRIMARY SURVEY
Bij de eerste opvang van patiënten met een
verdenking op een bekkenringfractuur is vooral
de beoordeling van de circulatie van belang
(C=circulation). Uiteraard nadat ook de A en B zijn
geëvalueerd A= Airway; B= Breating).
De bekkenring moet eenmalig klinisch worden getest
op stabiliteit door een ervaren arts of paramedicus.
Met de handen op de bekkenkam beiderzijds
wordt het bekken eenmalig gecomprimeerd. Vindt
men een licht verende weerstand en zijn de beide
bekkenhelften naar elkaar toe te bewegen om daarna
bij loslaten weer terug te veren, dan is er sprake van
een instabiel letsel. Is er een verticale verplaatsing
van de bekkenkam ten opzichte van de contralaterale
zijde en is er in craniocaudale richting bij manipulatie
beweging mogelijk, dan is er sprake van een compleet
instabiel letsel. Kenmerkend is dat bij een instabiel
letsel, en in het bijzonder bij een zogenaamd
openboekletsel, de patiënt zich presenteert met beide
benen gebogen en in exorotatiestand, ofwel een
‘frog leg’-positie. In geval van dreigende verbloeding
dient men direct te handelen. Behalve volume- en
transfusietherapie moet de behandeling gericht zijn
op het verkleinen van het volume in het bekken. Dit
kan door middel van het aanleggen van een met een
pelvic binder of “sluitlaken”. Ook bij een instabiel
letsel of verdenking op een instabiel letsel zal het
bekken moeten worden behandeld met een pelvic
binder of “sluitlaken”. De diagnostische strategie
is gericht zijn op het aantonen, dan wel uitsluiten
van potentiële bloedingshaarden in de borstregio,
buik, bekken en bovenbenen (de vier B’s). Zie ook
aanvullende diagnostiek.

Bij patiënten die op een traumakamer worden
opgevangen volgens de ATLS-methodiek zal
aanvullende diagnostiek vaak parallel met het klinisch
onderzoek in de primary survey plaatsvinden. Een
gewone voorachterwaartse bekkenfoto geeft al veel
informatie. Indien er sprake is van een fractuur zal
meestal aanvullend een CT-scan gemaakt worden.
Bij een patiënt met een hypovolemische shock die
reageert op de eerste maatregelen (volumetherapie),
dient op een CT-scan (met contrast) specifiek te worden
gekeken naar actieve lekkage van contrast, hetgeen
wijst op een eventueel actieve arteriële bloeding. Dit
kan bepalend zijn voor de acute behandelingsstrategie
(diagnostische angiografie met therapeutisch een
selectieve embolisatie). De angiografie is tegenwoordig
niet meer weg te denken bij de behandeling van
bloedingen als gevolg van een bekkenfractuur. In
vrijwel alle behandelprotocollen van bekkenfracturen
is een plaats ingeruimd voor angiografie met
embolisatie bij persisterende bloedingen.
Soms kan op de CT-scan ook lekkage van de blaas
worden gezien. Een retrograad urethrocystogram helpt
om een urethra- en/of blaas letsel aan te tonen. Bij
een anterieure bekkenfractuur en wanneer er bloed
aan de meatus wordt gezien, dient het retrograad
urethrocystogram te gebeuren voordat er een
blaaskatheter geplaatst wordt.
Behandeling
ACUTE BEHANDELING: DAMAGE CONTROL
Indien er sprake is van een bekkenringfractuur
met instabiliteit en daardoor hemodynamische
problematiek, zal de primaire behandeling in het teken
staan van de behandeling van de shock.
Bij het overgrote deel van deze patiënten is het
aanbrengen van een pelvic binder (bekkenband)
voldoende om tijdelijk het bekken en de patiënt te
stabiliseren. Doordat het volume van het bekken
met de pelvic binder verkleint, wordt een veneuze
bloeding van de plexus en lekkage uit de fracturen
getamponneerd. Er is dan tijd voor aanvullende

SECONDARY SURVEY
Specifieke aandacht moet worden geschonken
aan mogelijke begeleidende letsels bij een
bekkenringfractuur. De perineale regio dient
geïnspecteerd te worden. Bloed aan de meatus kan
duiden op een urethraruptuur. Een verminderde
anale sfinctertonus kan veroorzaakt zijn daar een
ruptuur van sfincterweefsel. Afwijkingen van
sensibiliteit en motoriek moeten worden gerelateerd
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worden volstaan met een enkelvoudige schroeffixatie
die het SI-gewricht overbrugt.
Bij een compleet instabiele bekkenring is fixatie
van alle letsels aan voor en achterzijde van de
bekkenring aangewezen. Aan de achterzijde van
het bekken is hiervoor een overbrugging van de
SI-luxatie of sacrumfractuur met een of een tweetal
schroeven noodzakelijk. Deze schroeven kunnen
na repositie percutaan worden ingebracht onder
minutieuze röntgendoorlichting. De computer
geassisteerde navigatietechnieken hebben een
verbeterde nauwkeurigheid van de positiebepaling
van de schroeven gebracht. Het grote voordeel is
dat men zich gelijktijdig in verschillende richtingen
kan oriënteren op de correcte positionering van
het osteosynthesemateriaal bij een veel lagere
stralingsbelasting. Het risico van deze minimaal
invasieve stabilisatie van de achterste bekkenring met
percutaan ingebrachte SI-overbruggende schroeven is
vooral het ontstaan van iatrogeen zenuwletsel (wortel
L5, wortel S1).
Bij een symfyseruptuur is aan de voorzijde van de
bekkenring een plaatfixatie relatief eenvoudig toe te
passen met een beperkte benadering. Fracturen meer
naar lateraal in het os pubis gelegen, kunnen met een
plaatfixatie verzorgd worden via een extraperitoneale
gemodificeerde stoppa-benadering (anterior iliac
approach)(figuur 3).

diagnostiek en behandeling van andere letsels.4
Over het algemeen zal binnen 24 uur de pelvic
binder vervangen worden door een externe fixateur.
Als de patiënt volledig gestabiliseerd is kan op een
later moment de definitieve behandeling van de
bekkenfractuur plaatsvinden.
Indien er na spoedstabilisatie van de bekkenring met
een pelvic binder of een externe fixateur onvoldoende
verbetering van de circulatie optreedt, is verdere
interventie noodzakelijk.
Indien er op de CT scan een contrastblush (lekkage
van bloed) gezien wordt in de fractuurregio kan er
geopteerd worden voor een endovasculaire coiling
procedure.5 Hierbij wordt via een toegang veelal in
de lies met een kleine katheter de bloedende arterie
opgezocht en dichtgemaakt met coils. Indien dit
onvoldoende effect oplevert is het mogelijk om de
bloeding op chirurgische wijze te tamponneren. Via
een incisie in de onderbuik wordt toegang tot het
kleine bekken verkregen en worden grote gazen in de
infra-peritoneale ruimte geplaatst.
DEFINITIEVE FRACTUURBEHANDELING
BEKKENRINGFRACTUREN
Conservatieve behandeling
De meeste bekkenletsels behoeven geen operatie en
kunnen dus behandeld worden door het been aan
de aangedane zijde een aantal weken niet volledig te
belasten, in combinatie met goede pijnstilling. Een
voorbeeld hiervan is de patiënt met een geïsoleerde
os pubis fractuur. Over het algemeen is het voldoende
om de patiënt dan op geleide van de klachten te laten
mobiliseren.
Bij een lateraal compressieletsel (type B2) met weinig
tot geen dislocatie van de fractuurdelen is er meestal
sprake van een intrinsiek stabiele situatie en kan
worden volstaan met een conservatieve behandeling,
waarbij ook een tijdelijk partiële belasting van de
aangedane zijde voldoende is. Bij ouderen moet bij
toename van pijnklachten in de regio van het SIgewricht gedacht worden aan uitbreiding van de
fractuur door het belasten. In dat geval is alsnog een
instabiele situatie ontstaan die operatieve behandeling
behoeft.
Operatieve behandeling
Na stabilisatie van de circulatie en van eventueel andere
verstoringen van het interne milieu (zoals hypothermie,
stollingsstoornissen, en metabole acidose) is definitieve
behandeling van de fractuur aangewezen.
Bij een AP-type letsel (open boek) met een beperkte
dislocatie (< 2,5 cm) is stabilisatie aan de voorzijde
voldoende. In dat geval zijn de ligamenten van de sacroIliacale gewrichten (SI) zeer waarschijnlijk grotendeels
intact en behoeven geen behandeling. Bij uitgebreidere
dislocatie of complexe anterieure fracturen moet
een extra stabilisatie van de achterzijde (eventueel
bilateraal) worden overwogen. Vaak is er sprake van
een verscheuring van de ventrale ligamenten rondom
het SI-gewricht, met intacte dorsale ligamenten, en kan
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Figuur 3:
Postoperatieve afbeelding na letsel opgelopen door val van een
paard.
Ventraal zijn de pubistakken beiderzijds gebroken en dorsaal is
er een sacrumfractuur. Operatief herstel van de bekkenring met 2
platen ventraal en een fixatie dorsaal van L5 naar de bekkenkam
bilateraal (eigen patiënt materiaal SvH).

Een minimaal invasieve methode is fixatie met een
zogenoemde ‘pubic screw’ waarbij vanuit het os pubis
een schroef ingebracht wordt in de bovenste pubistak
richting het acetabulum dak.6
Tegenwoordig is het mogelijk om voorafgaand aan de
ingreep de fractuur goed in beeld te brengen met een
3D-reconstructie op basis van de CT-beelden.7 Ook
kan daarmee een planning gemaakt worden op welke
wijze de fractuur het beste benaderd en gefixeerd
kan worden. Het is ook mogelijk om op basis van
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geïnspecteerd. Bij de geringste twijfel aan resterende
necrose of retentie van wondvocht dient op de
operatiekamer opnieuw wondtoilet plaats te vinden.
Ditzelfde geldt voor een open fractuur en/of ernstig
weke delenletsel. Vooral bij een overrijding door een
auto wordt het wekedelenletsel met deglovement van
huid en subcutis onderschat, wat kan leiden tot een
inadequaat debridement, wondinfectie enzovoorts.
In de leerboeken over bekkenfracturen wordt dit
beschreven als het Morel-Lavallée letsel. Eventuele
defecten na debridement kunnen in tweede instantie
worden gesloten.

deze preoperatieve beelden een plaatosteosynthese
op maat te laten maken. Tijdens de ingreep is het
nodig om de repositie te controleren en de positie van
het osteosynthese materiaal. Dit gebeurt vaak nog
met 2D-beelden van een beeldversterker, maar er is
inmiddels ook apparatuur beschikbaar om tijdens de
ingreep 3D-beelden te vervaardigen.
ACETABULUMFRACTUREN
De behandeling van acetabulumfracturen wordt
bepaald door het type fractuur en de mate van
dislocatie van de fractuurfragmenten, in combinatie
met de patiëntkarakteristieken.
Conservatieve behandeling
Bij weinig of niet verplaatste fracturen van het
acetabulum bestaat de behandeling uit pijnstilling en
tijdelijk niet belasten van de aangedane zijde. Over het
algemeen wordt hiervoor 6 tot 12 weken aangehouden.
Operatieve behandeling
Indien de afstand tussen de fractuurdelen (gap) of een
niveauverschil (step) in het gewicht dragende gedeelte
van het acetabulum te groot is, is een operatie nodig om
de fractuurdelen te reponeren en te fixeren. Over het
algemeen kan dat na een aantal dagen plaatsvinden en
zijn er geen acute operaties nodig. Indien de heupkop
uit het acetabulum is geluxeerd bij het ongeval dan
dient er wel zo snel mogelijk een repositie plaats te
vinden van de heupkop. Dit lukt over het algemeen
onder anesthesie zonder operatie. Door het aangedane
been dan in tractie te leggen blijft de heupkop vaak
in het acetabulum en kan de definitieve operatie
gepland worden. Ook om de periode naar de definitieve
verzorging te overbruggen wordt soms gebruikt gemaakt
van tractie aan het been. Dit kan de pijn verminderen
en voorkomen dat de heup niet opnieuw luxeert indien
dit bij het trauma het geval was.
In alle gevallen dient er aandacht te zijn voor
tromboseprofylaxe. Indien er geen harde contraindicaties zijn is een periode van 6 tot 12 weken
behandeling met gefractioneerde heparine gebruikelijk.

Complicaties en prognose
De meeste bekkenfracturen hebben een goede
prognose. Het betreft dan de fracturen die als stabiel
geclassificeerd kunnen worden zoals de os pubis
fracturen. Soms blijven er pijnklachten bestaan
omdat de fractuur niet consolideert. Een dergelijke
pseudoartrose kan eenvoudig worden gediagnostiseerd
met een CT-scan. Bij ouderen met een osteoporotisch
skelet en een ogenschijnlijk onschuldige os pubis
fractuur is er regelmatig sprake van een niet direct
zichtbaar letsel van de achterzijde van de bekkenring.
Bij persisterende klachten c.q. klachten in de bilregio
is ook hier een CT-scan aangewezen om te kunnen
beoordelen of er ook aan de achterkant van de ring een
letsel is.
Andere complicaties zijn diepe en oppervlakkige
infecties, diepe veneuze trombose, malpositie van
de plaat-schroef osteosynthese, zenuwletsel (truncus
lumbosacralis, n.obturatorius, S1-S2 wortel), en
nabloedingen.
Bij de ernstiger fractuurtypes zijn er regelmatig
restklachten in de vorm van pijn (rug, SI-gewrichten,
schaamstreek en liezen), verminderde belastbaarheid
(ADL, hobby’s, sport en werk) en functieverlies op
basis van locoregionale complicerende factoren
(impotentie, urethrastrictuur met mictieklachten,
fecale incontinentie, enz.). Op middellange termijn
neemt de kwaliteit van leven duidelijk af, ook bij een
ogenschijnlijk ongecompliceerde consolidatie van
de fractuur in goede stand. Blijvende pijnklachten
en verminderde belastbaarheid kunnen worden
veroorzaakt door een uitblijvende consolidatie (veelal
na conservatieve behandeling of behandeling met een
externe fixatie).8,9,10
In de populatie van patiënten met een geopereerde
acetabulumfractuur blijkt dat ongeveer 15% na 3
jaar een heupgewricht vervangende ingreep moet
ondergaan.11

BEHANDELING BEGELEIDENDE LETSELS
Een urogenitaal letsel moet uiteraard in de acute fase
worden herkend en behandeld. Bij een letsel van
de urethra wordt in de acute fase meestal volstaan
met een suprapubische katheter; na verloop van tijd
kan een secundaire reconstructie volgen. Bij een
extraperitoneale blaasruptuur kan worden volstaan
met een conservatief beleid en een transurethrale
‘catheter à demeure’ gedurende tien tot veertien
dagen. Anorectaal letsel dient vanaf het eerste
moment agressief te worden behandeld in verband
met dreigende contaminatie van het wondgebied ten
gevolge van fecale verontreiniging. In een dergelijk
geval zijn het aanleggen van een eindstandige
colostoma en een slijmfistel aangewezen, waarbij de
rectumstomp door herhaald spoelen mechanisch moet
worden gereinigd. In de eerste dagen na een primaire
ingreep dienen de wonden regelmatig te worden
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Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de
stabiele en instabiele bekkenfracturen.
Een bekkenfractuur varieert in ernst. De meeste
fracturen worden door een laag-energetisch trauma

−

−

−

−

−

veroorzaakt, zijn niet levensbedreigend en kunnen
conservatief behandeld worden.
Een bekkenringfractuur kan direct
levensbedreigend zijn doordat het met ernstige
bloedingen gepaard kan gaan en door het ontstaan
van een verbloedingsshock.
Directe stabilisatie met een pelvic binder of een
fixateur externe is noodzakelijk bij de instabiele
bekkenringfracturen.
Definitieve fractuurbehandeling aan de voor- en
achterzijde van de bekkenring behoort tot de
complexe fractuurchirurgie en wordt vaak pas na
enkele dagen uitgevoerd, al dan niet na een initiële
tijdelijke stabilisatie met een fixateur externe.
Herkenning en behandeling van begeleidende
letsels in de bekkenregio moet in de acute fase
plaatsvinden (abdominaal, urogenitaal, anorectaal).

−

In een groot aantal gevallen is er sprake van
blijvende belemmeringen en klachten bij patiënten
met een instabiele bekkenfractuur.
15 % van de patiënten die een operatie voor een
acetabulumfractuur ondergaan heeft na ongeveer
3 jaar een heupgewrichtvervanging nodig.

Figuur 4:
Twee typen bekkenbanden: SAM sling / T Po
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