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Van de redactie
Geen nieuws is goed nieuws?
voor wat betreft opiatenmisbruik stelde dat er in
Nederland nog geen probleem is, onder andere door
een andere organisatie van de gezondheidszorg
en door goede ontwenningsprogramma’s.
Daarnaast viel er op de VG-dagen natuurlijk niet
te ontkomen aan corona-ontwikkelingen; de
perspectieven zijn zorgelijk om niet te zeggen
somber. Longarts Janssen gaf een duidelijk
overzicht. Klein lichtpuntje zijn de ervaringen van
revalidatiearts Bea Hemmen, die met ons deelde
dat de meeste long COVID-patiënten genezen
langs lijnen van geleidelijkheid. Verder deelt
sportarts Robert Rozenberg zijn inzichten over
long COVID vanuit sportgeneeskundige optiek.
Wat trouwens opviel tijdens de VG-dag was het
grote aantal jonge collegae; het grootste deel zal
wel werkzaam zijn in de publieke sector, maar als
het regent bij de buurman dan druppelt het bij
ons
. Dus wellicht toch hoopgevend voor de
toekomst van GAV en GAVscoop. Het GAV-bestuur
presenteert deze keer een informatiestuk over de
ontkoppeling van verzekeringsarts en register
verzekeringsgeneeskundig adviseur (RGA). De
voor- en nadelen van ontkoppeling staan keurig
opgesomd en zullen zeer waardevol blijken bij de
bepaling van een eigen standpunt. De als altijd
zeer interessante bijdrage van gastredacteur Guusje
de Vries stemt tot nadenken over het delen van
medische informatie; dat blijft een heikel punt
voor de medisch adviseur aan verzekeraarszijde.
In een boeiend interview vertelde collega Laurens
Buisman, initiator van 1MedischAdviseur, over zijn
motivatie en ervaringen met 1MedischAdviseur.
Zo kan het dus ook, zonder eindeloos heen en
weer gepingpong. Redacteur Anton Hosman
verzorgde een impressie van de online EUmass
(16-18 september) met de bespreking van een eigen
wetenschappelijke posterbijdrage. Zelf bezocht ik
het Medisch Contact symposium: De dokter en
de taal. Laaggeletterdheid komt vaker voor dan
u denkt, digistarter is een prettiger benaming
dan digibeet en begrijpelijke communicatie is
van wezenlijk belang voor herstel. De vorig jaar
verschenen nieuwe richtlijn voor bedrijfs- en
verzekeringsartsen over chronische lagerugpijn
werd bestudeerd en de belangrijkste verschillen
werden op een rijtje gezet.
Dit nummer van GAVscoop is een kerst-/oud- en
nieuwnummer. Eind december is een tijd van
bezinning, van terug- en vooruitblikken. Drs.
B. van Lauw-Kous gaat u voor in bespiegelingen
over de eindigheid van het bestaan en over de
perspectieven in het hiernamaals, voor wie erin
gelooft. Als je Mahler twee gehoord hebt ben je

Je wilt toch een beetje bijblijven, maatschappelijk
en beroepsmatig, je wilt als moderne geëngageerde
persoon en wereldburger weten wat er zoal omgaat
in je eigen omgeving en in de wereld. Om jezelf op
de hoogte te houden zijn er diverse mogelijkheden.
Een ervan is de krant, een schijnbaar gedateerd
en traag medium tussen alle veel snellere digitale
mogelijkheden. Voor iedereen die zich op welke
wijze dan ook informeert: het is de laatste tijd
niet om vrolijk van te worden, integendeel. Een
greep: de klimaatcrisis (onoplosbaar tenzij), de
toeslagenaffaire (schijnbaar uitzichtsloos doolhof
van regelgeving), de vluchtelingencrisis (om
moedeloos van te worden), corona (blijvende
bron van zorgen en van maatschappelijke
tweedeling), de kabinetsformatie (sleepzaak, is
de stembusuitslag nog representatief?). Het is een
tot diepe droefenis stemmende continuing story
van slecht nieuws en tegenvallers. Hoe houden
we het moreel hoog? Zich distantiëren is een
optie, immers ‘geen nieuws is goed nieuws’. Toch
is de struisvogelstrategie een niet navolgbare
strategie, want juist kennisnemen van signalen en
bewustwording zijn eerste stappen in veranderingsen verbeteringsprocessen. Verandering van
mindset is een taai en tijdrovend proces, eens
te meer indien gepaard gaande met financiële
aspecten en/of machtsfactoren en a fortiori indien
geopolitieke factoren meespelen. Ook op medisch
gebied gebeuren is er reden voor zorgen, qua
corona wereldwijd, voor wat betreft de opiatencrisis
in de Verenigde Staten meer dan in Europa/
Nederland. Onlangs verscheen de Nederlandse
vertaling van het boek “Empire of pain”, the
hidden history of the Sackler dynasty, geschreven
door de Amerikaanse onderzoeksjournalist en
schrijver Patrick Radden Keefe. De Nederlandse
titel is Het Pijnstillerimperium. Hierin staat hoe
de farmaceutische industrie zonder deugdelijk
onderzoek en mét medeweten van de Food and
Drugs Administration (FDA) de markt heeft
overspoeld met opiaten (Oxycontin). Aandacht
hiervoor in de rubriek ‘Voor u gelezen’. Ook
aandacht voor dit onderwerp in een lezenswaardige
bijdrage van GGZ-Interventie verpleegkundige
Wilma Everaardt. Merkwaardig dat een schijnbaar
eenvoudige en relatief goedkope oplossing bij
de behandeling van verslaving (verstrekken
van taperingsstrips voor een langzame afbouw)
niet vergoed wordt door zorgverzekeraars.
Opiaten waren ook een thema tijdens de VGdagen; verwezen zij naar de highlights van de
Nederlandstalige dag, met name naar de boodschap
van emeritus hoogleraar Wim van den Brink, die
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de 25e (26e) verjaardag van GAVscoop met een
feestelijk, interessant én geaccrediteerd symposium.
Zie de advertentie elders in dit blad. Geniet van het
eind decembernummer.

gewonnen voor deze zaak. Mocht dat toch niet zo
zijn dan is er vast wel een of meer tips voor goede
voornemens van uw gading. Doe er uw voordeel
mee! Ten slotte: save the date!: donderdag 31 maart
2022 vieren wij -ijs-, corona- en wederdienende-

Carl a L e l i eveld

Van het bestuur
Keuzestress
De discussie over het al dan niet ontkoppelen van
de VG- en RGA-registratie loopt al enkele jaren en
is op gang gekomen door brieven van leden, die
verzochten de eis om VG te zijn vóór je een registratie
als RGA kon behalen te laten vervallen.
Deze discussie is in een stroomversnelling gekomen
na de ledenenquête van augustus 2020 waarin een
vraag over deze ontkoppeling was opgenomen. Uit
de antwoorden hierop bleek dat 73% van de leden
akkoord ging met het openstellen van de RGAregistratie voor andere medisch specialisten naast
verzekeringsartsen. Deze uitkomst was reden voor
het bestuur om het al dan niet ontkoppelen van
de eis om verzekeringsarts te zijn voor het behalen
van een RGA-registratie in de daaropvolgende ALV
in stemming te brengen. Echter, er bleek tijdens
de ALV van 10 september 2020 onder de leden nog
veel onduidelijkheid over alle consequenties van
de mogelijke keuzes te bestaan. Er ontstond een
levendige discussie over de pro’s en contra’s van
deze stap. Duidelijk werd daarbij dat er behoefte
was aan meer informatie. Daarom is tijdens de
ledenvergadering besloten de stemming over de
ontkoppeling tot nadere order uit te stellen om zo
een ieder in staat te stellen zich optimaal voor te
bereiden. Wij hebben de verschillende mogelijkheden
voor u samengevat.

•

•

Overzicht van de belangrijkste voor- en
nadelen van ontkoppeling VA- en RGAregistratie GAV
Tijdens de ALV van 7 juni 2021 hebben de leden
gevraagd om een overzicht van de voor- en nadelen
van het laten vallen van de eis tot registratie als VA
als één van de voorwaarden om een RGA-registratie
te verkrijgen. Dit ter voorbereiding op de aanstaande
stemming.
Het bestuur heeft inmiddels de nodige informatie
gedeeld met de leden en de ontkoppeling is aan
de orde gesteld tijdens de afgelopen drie ALV’s.
Met het risico in herhaling te vervallen en met de
toevoeging dat deze lijst niet uitputtend is, zullen
wij een poging doen de voor- en nadelen op een
rijtje te zetten, waarbij vanzelfsprekend rekening is
gehouden met uw input.

De opties
Aanvankelijk waren er drie opties maar in de
levendigheid van de discussies en visies is de
nuancering van deze opties wat verloren gegaan.
Daarom zetten wij ze nog eens nog eens op een rijtje:
• Volledige ontkoppeling: er moet worden
voldaan aan alle nog uit te werken opleidingsen ervaringseisen onder supervisie van de
Onderwijscommissie en de Registratiecommissie
van de GAV.
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Gedeeltelijke ontkoppeling: Voor
verzekeringsartsen verandert er niets. Het
is mogelijk (onder voorwaarde van gerichte
nascholing) VG/RGA blijven. Voor de
kandidaten die in het bezit zijn van een
geldige BIG-registratie als huisarts, medisch
specialist of profielarts KNMG of voor hen
die in deze specialismen hebben gewerkt en
wier registratie inmiddels is verlopen geldt dat
zij een verenigingsregistratie kunnen krijgen
zoals beschreven bij de passage hierboven
over ontkoppeling maar dan met een andere
beroepstitel. Uiteraard gelden ook voor deze
kandidaten de opleidings- en ervaringseisen
en eisen voor herregistratie om de titel te
behouden.
Handhaven van het huidige beleid: de RGAregistratie is alleen mogelijk voor geregistreerde
verzekeringsartsen.
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Voordelen van ontkoppeling:
• Onze beroepsgroep streeft naar grotere aanwas
van nieuwe verzekeringsartsen. Maar de praktijk
wijst uit dat deze achterblijft en dat problemen
met de praktijkopleiding en stages kunnen leiden
tot aanzienlijke vertragingen voor toetreders tot
het vak van verzekeringsarts.
• De eisen gesteld aan opleider en AIOS worden
steeds strenger, waarvan vooral de particuliere
verzekeringswereld de gevolgen ondervindt.
Opleiders haakten af. Het aantal geregistreerde
verzekeringsartsen zal ook door de verwachte
uitstroom ten gevolge van vergrijzing en het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
drastisch afnemen. Het is daarom de vraag of
doorgaan op de huidige wijze dan wel een optie is.
• Door de ontkoppeling kunnen ook specialisten uit
andere disciplines in aanmerking komen voor de
opleiding tot RGA.
• De GAV bepaalt zelfstandig aan welke strikte
opleidings- en ervaringseisen een aspirant-RGA
moet voldoen voor zij/hij de registratie verdient.
(Wellicht is daarvoor een revisie van het
opleidingstraject nodig.)
• De Onderwijscommissie en de
Registratiecommissie zijn leidend in het borgen
van de kwaliteit van de opleiding en van de
toelatingscriteria. Er is daarmee sprake van veel
eigen inbreng en supervisie.
• Niet alleen numeriek maar ook wat betreft kennis
en ervaring kan dit leiden tot een verrijking van
onze vereniging.
• Artsen uit andere specialismen nemen hun eigen
contacten mee waardoor onze netwerken groter
zullen worden.
• De tekorten aan verzekeringsartsen zullen
moeten worden opgevuld door artsen uit andere
specialismen. Het is beter om deze ervaren
collegae op te nemen, op te leiden (inclusief
gedragscode, normen en waarden) en hen zo te
binden aan de GAV om het draagvlak van onze
vereniging binnen de verzekeringswereld te
vergroten.

•

•

•

•

•

•

•

•

Nadelen van de ontkoppeling:
• Er bestaat vrees dat de ontkoppeling zal
leiden tot uitholling van het vakgebied van de
verzekeringsarts. De titel verzekeringsarts zal sterk
aan waarde kunnen inboeten.
• Indien (zoals bij ontkoppeling) ook personen
zonder gedegen verzekeringsgeneeskundige
specialisatie geneeskundig advieswerk verrichten
dan kan dat negatieve consequenties hebben voor
de RGS-registratie als verzekeringsarts.
• Door de ontkoppeling zouden verzekeraars
genoegen kunnen nemen met goedkopere
basisartsen met alleen een RGA-registratie. Ook de
bereidheid van verzekeraars om bij te dragen aan
opleiding en nascholing tot verzekeringsarts kan
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daardoor afnemen.
Indien (op termijn) een substantieel deel van de
GAV-leden geen verzekeringsarts is, kan dit de rol
als gesprekspartner met bij voorbeeld de KNMG en
NVVG ondermijnen.
Ontkoppeling zal isolatie van de GAV kunnen
veroorzaken met als gevolg aanzienlijk verlies van
invloed bij relevante partijen.
Binnen zowel de werkterreinen van
arbeidsongeschiktheid als van letselschade is
oordelen over belastbaarheid en beperkingen van
verzekerden en gelaedeerden van groot belang.
Dit behoort tot de specialisatie en deskundigheid
van de verzekeringsarts. De opleiding tot RGA
is een aanvulling, een superspecialisatie voor
verzekeringsartsen en is niet geschikt als een
vervanging van de reguliere opleiding ten behoeve
van niet-verzekeringsartsen.
Door de ontkoppeling zal de RGA-aantekening
een officieus niet door de KNMG-erkend profiel
worden met een heterogene, niet herkenbare
achtergrond.
De GAV gaat door het kiezen voor de ontkoppeling
terug in de tijd. Een door jarenlange inspanning
bereikte professionalisering van het vak van
medisch adviseur en de verworven plek in de
verzekeringsgeneeskundige wereld zullen daar mee
verloren gaan.
Door minder eisen aan de kwalificatie van de
medisch adviseur te stellen kan dit leiden tot een
lagere drempel om ook niet-artsen in ons werkveld
aan te trekken en die als medisch adviseur te laten
werken.
De GAV kan worden buitengesloten van de huidige
Europese ontwikkelingen op het gebied van de
verzekeringsgeneeskunde. In de meeste landen is er
geen sprake van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen
en artsen zoals verenigd in de KAMG die naast
elkaar bestaan, laat staan voor een aparte groep
die werkt in particuliere verzekeringszaken.
Samenwerking met deze groepen kan noodzakelijk
zijn voor het voortbestaan van ons vakgebied.
Ontkoppeling kan mogelijk leiden tot
het wegstromen van (jonge) collega’s
verzekeringsartsen die zich niet meer voldoende
thuis/welkom voelen en die zich niet meer
kunnen identificeren met de GAV.

Invitational conference
Deze opsomming is wellicht niet volledig maar wij
hopen dat dit overzicht u ondersteunt bij de bepaling
van uw standpunt op dit onderwerp. Aansluitend
willen wij een invitational conference organiseren
waarin wij sprekers uitnodigen met van elkaar
verschillende standpunten, die nader zullen ingaan
op de opties en hun visie daarop. Dit zal bij uitstek het
forum zijn voor discussie. Uw input daarbij is welkom.
Wij hopen dat met deze informatie voldoende
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gezegd en geschreven is om bij de stemming
een weloverwogen keuze te maken. Na deze
conferentie ontvangt u nadere informatie over de
stemmingsprocedure en -datum.

van de leden tijdens de laatste ALV). Daarbij zullen
ook de recente visiestukken worden betrokken.

Denktank

Het is al vaker gezegd: de GAV kan alleen floreren
door de actieve inzet van haar leden. Als we de
toekomst van de GAV succesvol vorm willen geven
is uw bijdrage in kennis, ervaring en visie essentieel.
Neem gerust contact op met een van de bestuurs- of
commissieleden als u vragen hebt over de inhoud
en tijdsinspanning van de diverse bestuurscommissiefuncties. Word deelgenoot in de interessante
fase waarin onze vereniging verkeert en bouw mee aan
de toekomst van de GAV!

Tenslotte

De GAV staat, zoals u allen bekend, voor enkele
aanzienlijke uitdagingen. Daarbij ligt ons aller drukke
bestaan als stoorzender op de loer. Het is daarom
van belang om na de stemming tijd te nemen om te
reflecteren, te herijken, onze koers te evalueren en
een toekomstvisie te formuleren voor de middellange
termijn. Wij willen daarom in het eerste kwartaal
2022 een denktank formeren (een suggestie van een

Tucht en Zucht
A.H. Hosman & A. de Vries

Het achterliggende verhaal

van klager het medisch advies betreffende klager
toegestuurd aan de verzekeraar, waardoor meerdere
mensen (niet-medici, zoals de schadebehandelaar
en de jurist) de medische stukken hebben kunnen
inzien. Ook heeft verweerder volgens klager nagelaten
om aanvullende medische informatie over klager te
beoordelen. Bovendien stelt klager dat er in strijd
is gehandeld met de AVG-wet en met de eed van
Hippocrates. Ten slotte stelt klager dat verweerder
onvoldoende informatie had om tot het medisch
advies te komen.

Klager is als automobilist betrokken geweest bij
een verkeersongeval. De verzekeraar van de bij het
verkeersongeval betrokken andere automobilist is
aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval.
Er is op 7 oktober 2019 een medisch advies uitgebracht
op verzoek van de verzekeraar.
In het medisch advies wordt gesproken over een
acceleratie-deceleratietrauma, waarna een scala
aan a-specifieke klachten (klachten waarbij er
geen evidente medische oorzaak is te objectiveren
middels beeldvormend- of laboratoriumonderzoek)
gemeld worden. Een relatie in tijd tussen enerzijds
het ongeval en anderzijds de klachten is niet goed
gedocumenteerd. Ook zijn enkele opvallende
inconsistenties in het dossier benoemd. Aanhoudende
klachten kunnen op basis van het huidige medisch
dossier niet zonder meer gerelateerd worden aan
het regarderende ongeval. Uitgangspunten voor
afwikkeling worden geschetst en als alternatief wordt
het vervolgen van het beloop genoemd waarbij er ook
meer informatie verstrekt dient te worden over onder
meer de periode voorafgaand aan het ongeval.

Het verweer
Verweerder stelt voorop dat in de KNMG-richtlijn
‘Omgaan met medische gegevens’ staat dat de
medisch adviseur een medisch advies opstelt dat
aan de schadebehandelaar van verzekeraar wordt
verstrekt. Verweerder heeft informatie verstrekt over
de werkwijze in de omgang met medische stukken
zoals het werken met een beveiligd portaal met een
maandelijks wisselend wachtwoord. Verweerder stelt
dat hij deze reguliere werkwijze heeft gevolgd en
dat hem niet kan worden verweten wat verzekeraar
vervolgens al dan niet met de medische stukken heeft
gedaan (waaronder het door klager gestelde toezenden
aan derden, zoals de jurist). Verweerder ontkent dat
hij aanvullende medische informatie heeft gekregen.
Verweerder heeft zijn advies uitgebracht op basis van

De belangrijkste klacht
Volgens klager heeft verweerder zonder toestemming
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kant van de verzekeraar bij de schadebehandeling
betrokken personen, waaronder in ieder geval de
Schadebehandelaar, zodat overleg kan worden
gevoerd over de betekenis van deze medische
informatie in het kader van de schadebehandeling.
Dit is en blijft immers een gecombineerde
medisch-juridische beoordeling. Overleg met de
opdrachtgever over de inhoud en relevantie van
bepaalde originele medische informatie zal veelal
ook bijdragen aan de kwaliteit van het advies.”

de stukken die hem ter beschikking waren gesteld
en heeft in zijn advies geschreven dat als het dossier
niet compleet is er verder onderzoek moet worden
gedaan op medisch adviesgebied. Verweerder stelt
zich op het standpunt dat ten onrechte een klacht
tegen hem is ingediend, omdat geen sprake is van
handelen of nalaten zoals beschreven in artikel 47 lid
1 aanhef en onder a en b van de Wet op de Beroepen
in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Er is
aangegeven dat het wettelijk tuchtrecht uitgaat van de
verantwoordelijkheid van de aangeklaagde arts voor
het persoonlijk handelen of nalaten. Verweerder kan
mitsdien niet tuchtrechtelijk worden aangesproken op
handelen of nalaten van derden die bij deze kwestie
betrokken zijn. Het medisch advies is opgesteld door
verweerder en gestuurd aan de schadebehandelaar en
dit is geheel conform de Gedragscode Behandeling
Letselschade (GBL Medische Paragraaf).

Het is geheel in lijn met de GBL dat een medisch
adviseur de hem toegezonden medische
stukken beoordeelt en deze ten behoeve van de
schadebehandeling vertaalt in een medisch advies.
Verweerder is hierbij binnen de grenzen van een
redelijk bekwame beroepsuitoefening gebleven.
In paragraaf 4.4.1 van de Medische Paragraaf bij
de GBL is hieromtrent het volgende te lezen: “De
medisch adviseur is in zijn hoedanigheid van arts
verplicht zich open en toetsbaar op te stellen (…).
Het algemene uitgangspunt van deze Medische
Paragraaf is het streven naar zoveel mogelijk
transparantie in het medisch beoordelingstraject
(…). Daarvoor is cruciaal dat partijen de medische
adviezen waarop zij zich beroepen over en weer ter
beschikking stellen. Het uitwisselen van medische
adviezen heeft veel voordelen.”

De GBL bespreekt dit in paragraaf 3.6.2 op pagina
42-43: “Het medisch advies is nadrukkelijk opgesteld
ten behoeve van de schadebehandeling en veelal
gericht aan de schadebehandelaar. Het spreekt
daarom voor zich dat de schadebehandelaar te allen
tijde kennis moet kunnen nemen van dit medisch
advies en de daarin door de medisch adviseur
verwerkte medische informatie. Ook andere aan de
kant van de verzekeraar bij de schadebehandeling
betrokken personen kunnen voor de uitoefening
van hun werkzaamheden behoefte hebben aan
inzage in het advies van de medisch adviseur,
denk bijvoorbeeld aan de externe schaderegelaar,
de arbeidsdeskundige, de verzekeringsarts of de
advocaat. Nu het medisch advies specifiek voor de
schadebehandeling is opgesteld, moet het ook voor
dergelijke deskundigen mogelijk zijn om kennis
te nemen van het medisch advies, indien en voor
zover: (i) deze personen op een adequate wijze tot
geheimhouding zijn verplicht en (ii) de inhoud van
het medisch advies van belang is voor de uitvoering
van hun werkzaamheden. Met andere woorden;
het medisch advies mag vrijelijk worden gebruikt
in het kader van de schadebehandeling, waarbij er
door de gebruikers vanzelfsprekend zorgvuldig en
proportioneel met de inhoud van het advies moet
worden omgegaan.”

Ook de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische
gegevens’ hanteert op pagina 84 in dit verband
eenzelfde uitgangspunt: “De medisch adviseur zal
doorgaans een medisch advies opstellen dat aan
de claimbehandelaar van de verzekeraar wordt
verstrekt. Het is van belang dat de patiënt kan
verifiëren of, en welke medisch adviseur het advies
heeft opgesteld. De claimbehandelaar zendt het
advies vervolgens door aan (de belangenbehartiger
van) de patiënt.”
Klager heeft niet toegelicht of onderbouwd op
welke wijze verweerder de AVG dan wel de eed van
Hippocrates zou hebben overtreden. Verweerder
stelt dat er geen sprake is van schending van de
voornoemde regels.
Samengevat stelt verweerder zich op het standpunt
dat hij in deze kwestie als medisch adviseur niet
in zijn zorgplicht ten opzichte van klager tekort is
geschoten.

In de GBL staat verder op pagina 42-43: “Het
verwerken van medische informatie is aan
de zijde van de verzekeraar en de onder zijn
verantwoordelijkheid functionerende medische staf
en/of medische dienst. Voor de beoordeling van (de
omvang van) een letselschadevordering zal echter
vaak zowel medische als juridische kennis nodig zijn.
In dat opzicht zal het voor de medisch adviseur vaak
zinvol en soms zelfs noodzakelijk zijn om de inhoud
van bepaalde originele medische informatie (zoals
bijvoorbeeld originele informatie uit de behandelend
sector) te kunnen bespreken met andere, aan de
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Mondeling vooronderzoek
In het proces verbaal van het mondeling
vooronderzoek blijkt nog een opmerkelijkheid.
Klager geeft aan de klacht in te trekken als er een
nieuw advies wordt opgesteld door verweerder
waarin de beperkingen van klager en de causaliteit
met het ongeval duidelijker naar voren komen.
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beroep is aangetekend. Er volgen meerdere berichten
over niet betaald griffiegeld en het te laat indienen
van het bezwaar. Uiteindelijk is in oktober 2021 (een
jaar na het primaire bericht over de tuchtklacht) het
verlossende bericht ontvangen dat het beroep niet
ontvankelijk is verklaard.

De beslissing
Het college heeft geen reden te twijfelen aan de
verklaring van verweerder. Nu de werkwijze van
verweerder gebruikelijk en in overeenstemming
met de richtlijn is, valt aan verweerder geen
tuchtrechtelijk verwijt te maken. Klager heeft geen
bewijs aangeleverd dat verweerder aanvullende
medische informatie toegestuurd heeft gekregen.
Het is niet vast komen te staan dat aanvullende
informatie verweerder heeft bereikt. Het college
meent dat het niet kan worden verweten dat
verweerder niet ontvangen stukken niet heeft
beoordeeld. Verweerder heeft in zijn advies
geschreven dat als het dossier niet compleet is, er
verder onderzoek moet worden gedaan. Daarmee
is verweerder binnen de grenzen van een redelijk
bekwame beroepsuitoefening gebleven. Het college
verklaart de klachten kennelijk ongegrond.

Gezien enige eerdere verontrustende uitspraken
van tuchtcolleges in eerdere zaken tegen medisch
adviseurs brengt een dergelijk traject precies een jaar
bezorgdheid met zich mee. Er zijn verder significante
kosten gemaakt; er zijn de verloren uren van de
medisch adviseur, maar ook de declarabele uren
van de advocaat en de niet declarabele uren vanuit
managementbetrokkenheid in het adviseren in de
advocaatkeuze en het vergaren van aanvullende
informatie over de zaak.
Uit contact met de verzekeraar blijkt klager meerdere
klachtenprocedures tegen verzekeraar te hebben
aangespannen met als gevolg een burnout van de
behandelend medewerker van de schaderegelaar.

Ervaringen rond de zaak
Ook bij een tuchtklacht welke op het oog ongegrond
is, zal een intensief en tijdrovend tuchtklachttraject
doorlopen moeten worden. Het zekere wordt voor het
onzekere genomen en alle stukken worden door en
door gecontroleerd en overdacht. In dit geval werd
verweerder op 2 september 2020 ingelicht over de
klacht en volgde er net voor de kerstdagen bericht
van het tuchtcollege met een verzoek om een verweer
binnen vier weken in negenvoud. Er volgde op 24
februari 2021 een mondeling vooronderzoek. Tijdens
dit vooronderzoek leek het klager vooral te doen te
zijn om een voor klager gunstiger medisch advies;
er werd door klager een brisant voorstel gedaan om
de tuchtklacht in te trekken indien het advies qua
schadewinst in voor hem gunstige zin aangepast zou
worden. Door verweerder heeft om medicolegale en
morele redenen niet ingestemd met dit voorstel. Op
29 april 2021 ontving verweerder de beslissing van
het college. Er werd een hoger beroep ingesteld door
klager. Op 30-09-2021 werd verzocht om een vervolg
medisch advies voor verweerder. Klager zag af van het
scrhijven van een vervolgadvies vanwege het beloop
en de lopende tuchtprocedure.
Na het opschrijven van de ervaringen rondom de zaak
volgt toch nog een bericht van de advocaat dat er
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Nu er in de politiek veel te doen is om de
toeslagenaffaire lijkt er geen momentum voor een
wijziging van de toegankelijkheid van het tuchtrecht;
juist de roep om openheid en controle is sterk
toegenomen. Bovenstaande zaak dient echter wel als
voorbeeld om ook het belang van de medisch adviseur
en zijn of haar organisatie mee te wegen in het al dan
niet in behandeling nemen van een tuchtklacht. De
schijn van het alleen in behandeling nemen enkel en
alleen om de klager tevreden te stellen moet vermeden
worden. Het tuchtcollege zou daarom bijvoorbeeld
gevraagd moeten kunnen worden op grond van welke
feitelijke argumenten een vooronderzoek en/of zitting
overwogen wordt. Eventuele misverstanden kunnen
dan tijdig uit de weg geruimd. Hiermee kan in de
toekomst bij evident ongegronde klachten sneller tot
ongegrondverklaring wordt overgegaan. Dit vermijdt
valse verwachtingen bij de klager, zoals het idee dat
intrekking van een klacht tot schadewinst kan leiden.
Ook vermijdt men hiermee onnodige materiele en
immateriele schade aan de kant van de medisch
adviseur en zijn of haar organisatie.
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Voor u gelezen
HET
PIJNSTILLERIMPERIUM

Qua inhoud is het een onthutsend, huiveringwekkend
en kafkaësk relaas, een familiekroniek die begint met
Arthur Sackler. Hij is de zoon van begin 20e eeuw uit
Europa naar de Verenigde Staten (VS) geëmigreerde
joden en de oudste van drie broers, wiens vader een
drogisterij begon. Al op highschool-leeftijd legde
hij een uitzonderlijke combinatie van bruisende
energie, een messcherpe intelligentie, een tomeloze
ambitie, ondernemingszin en onderscheidende
sales- en marketingkwaliteiten aan de dag. Je zou
zeggen een veelbelovende ambitieuze jongeman met
benijdenswaardige kwaliteiten, maar er wordt ergens
een soort point of no return gepasseerd waarna
alleen nog maar sprake is van een meedogenloze,
niets ontziende en maniakale hebzucht van een
megalomane pillendraaiersfamilie.

Auteur:
Patrick Radden Keefe
Uitgeverij:
Nieuw Amsterdam.
EAN: 9789 0468 290 97
In oktober 2021
verscheen het boek
Empire of Pain van
de Amerikaanse
onderzoeksjournalist
Patrick Radden Keefe
in de Nederlandse
vertaling onder de titel ‘Het pijnstillerimperium’ met
als subtitel De geheime familiegeschiedenis achter de
opiatencrisis.
De familie Sackler is een van de rijkste families ter
wereld, een familie bekend om royale donaties en
schenkingen op het gebied van kunst en wetenschap,
een familie van wie de naam prijkt op de wanden
van vooraanstaande instellingen als Harvard, the
Metropolitan Museum of Art, Oxford, het Louvre.
De herkomst van hun fortuin vindt zijn oorsprong in
fabricage en marketing van ‘blockbuster’ pijnstiller
oxycodon hetgeen geldt als katalysator van de
opiatencrisis.

Alle drie de broers werden arts. Arthur was een
duizendpoot en combineerde de werkzaamheden
in een psychiatrische instelling met die voor een
farmaceutische firma. Daarnaast richtte hij een
onderzoekscentrum op voor psychobiologisch
onderzoek, was hij redacteur van een medisch
vakblad en richtte hij een medische uitgeverij en een
nieuwsdienst voor artsen op. Eind veertiger jaren
combineerde hij zijn talenten voor geneeskunde,
marketing en farmaceutica en zag hij kans om van een
tot dan toe weinig sexy product (een niet gepatenteerd
antibioticum) een commerciële klapper te maken
door het in de markt te zetten zoals dat gebeurde met
sigaretten en auto’s. Er werd gezegd: Arthur heeft het
wiel uitgevonden op het gebied van marketing van
farmaceutische producten. Hij zette artsenbezoekers in,
die de voorschrijvers (artsen) verleidden met goodies,
gadgets en cadeautjes. Niet iedereen was enthousiast
over de synergie tussen geneeskunde en commercie,
Arthur noemde het bijscholing. Door de succesvolle
lancering van Librium en Valium (‘penicilline tegen de
blues’) stroomden de eerste miljoenen binnen. Kritiek
over een verslavingseffect werd terzijde geschoven:
het lag niet aan de pil maar aan de mensen. Dreigend
verlies van patent werd succesvol vertraagd, de FDA at
uit zijn hand. Hij bleef zijn leven lang geheimzinnig
over de herkomst van zijn fortuin, deed alsof het
er altijd geweest was en zorgde ervoor dat er geen
link tussen hem en Valium/Librium gelegd kon
worden. Sackler ‘s imperium bestond uit zeer veel
vennootschappen; de organisatie was erg schimmig
en werd wel beschreven als een volledig geïntegreerde
operatie vanaf de ontwikkeling van een geneesmiddel,
het klinisch laten testen, zich verzekeren van gunstige
rapporten van artsen, een reclamecampagne opzetten,

Qua vorm is het een lijvig, maar zeer overzichtelijk
boek. Het telt 560 bladzijden, waarvan de laatste
87 bestaan uit noten. De informatie is dus zeer
grondig gedocumenteerd en een knap staaltje
onderzoeksjournalistiek. Het boek begint met
een proloog ‘de penwortel’, zoals Oxycontin
wordt beschouwd gevolgd door drie delen met als
titels ‘patriarch’, ‘dynastie’ en ‘erfenis’. Elk van
de delen bestaat uit tien hoofdstukken die alle
een toepasselijke titel hebben. In de gebonden
Engelstalige editie staat op de binnenflap een
overzicht van de familiestamboom. Die ontbeert
de door mij gelezen Nederlandse paperbackeditie.
Dat vond ik wel een beetje jammer, want zolang
het in het eerste deel alleen over drie Sackler-broers
en hun ouders gaat is het goed overzichtelijk, maar
in de daaropvolgende delen komen kinderen uit
meer huwelijken ter sprake, die ook nog eens voor
een deel dezelfde naam dragen. Ook staat het boek
zo bol van namen van advocaten, directeuren,
FDA-medewerkers, onderzoeksjournalisten,
overheidsfunctionarissen dat het mij soms begon te
duizelen.
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publicatie” in The New England Journal of Medicine,
hetgeen in werkelijkheid een brief met vijf zinnen
was, ten onrechte gebruikt volgens een van de auteurs.
De opdracht waarmee zij op pad werden gestuurd
was verkopen, verkopen, verkopen (‘Oxycontin: to
start with and to stay with’, ‘Oxycontin: middel van
eerste keuze bij matige tot ernstige pijn’, ‘begin vroeg,
stop nooit’). Kritiek over het risico van verslaving
werd tegengesproken. Het verkoopteam beschikt over
merkloze literatuur die speciaal was gemaakt. Artsen
werden reisjes naar seminars aangeboden. Het was
een empirische cirkel: het bedrijf overtuigt artsen
dat het middel veilig is met literatuur van de hand
van artsen die het bedrijf betaalt/financiert. Goodies,
gadgets, lunches, dinertjes werden cadeau gedaan om
de artsen te herinneren aan het product. Het idee dat
artsen niet omkoopbaar zijn bleek onjuist. Purdue,
toen nog middelgroot, beloonde goede verkoopcijfers
met bonussen en commissies. Hoe hoger de omzet,
hoe hoger de commissie, er was geen limiet. Er werden
geen middelen geschuwd, Purdue richtte zich op artsen
die geen pijnspecialist waren, er werd een specifieke
regio uitgekozen om artsen te gaan bestoken, artsen
die veel pijnstillers verkochten (‘whales’ naar analogie
van verstokte gokkers in het casino) waren goud waard
en er was speciale aandacht voor ‘opiaatnaïeve artsen’.
Gratis monsters werden uitgedeeld, dat verdiende
zich vele malen terug. De winsten door de verkoop
van Oxycontin liepen op van vierenveertig miljoen
dollar in het eerste jaar tot een verdubbeling in het
volgende jaar en nog eens een verdubbeling in het
jaar daarna. Nog geen vier jaar na introductie was
de omzet een miljard dollar. Oxycontin werd ook
recreatief gebruikt en veroorzaakte een intense en zeer
zuivere high na fijnstampen van de pillen. Daardoor
werd het mechanisme van vertraagde afgifte omzeild.
Er was een actieve zwarte markt in Oxycontin en het
misbruik verspreidde zich als een virus, vooral in
gebieden met veel werklozen, waar fysiek zware arbeid
werd verricht, waar mensen met een beperking of
chronisch zieken waren. Maar ook tevoren normaal
functionerende mensen kwamen terecht in een spiraal
van afhankelijkheid en verslaving. Naar analogie
van rechtszaken tegen de tabaksfabrikanten (1998
schikking 206 miljoen dollar) werden rechtszaken
aangespannen tegen de fabrikant van de populaire
drug. In 2000 stuurde een openbaar aanklager een
brief aan duizenden artsen over de gevaren van
verslaving; deze brief luidde een tijdperk in waarin het
misbruik niet langer ontkend kon worden. Purdue/
Richard greep terug op de eerder gebruikte strategie:
het is niet de pil, maar de persoonlijkheid van de
gebruikers. Vergelijk de discussie over wapens: wapens
doden geen mensen, mensen doden mensen.
Er volgden vele juridische procedures, die alle
werden afgeslagen door een legertje briljante en
lepe advocaten die zorgden voor schikkingen en die
ervoor zorgden dat belastende stukken niet boven
water kwamen. Weliswaar kostte dat de Sacklers

klinische artikelen en advertenties publiceren in de
eigen medische bladen en de macht op pr-gebied
gebruiken om artikelen en advertenties in andere
tijdschriften/kranten te plaatsen. Arthur overleed in
1986 op 73-jarige leeftijd. In deel twee speelt Richard
Sackler de hoofdrol, een neef van Arthur. Na zijn
artsenstudie gaat Richard werken bij Purdue Frederick,
het in 1952 door Arthur aangekochte farmabedrijfje,
op dat moment bekend van laxeermiddel Senokot
en ontsmettingsmiddel Betadine. Richard had grote
ambities voor zichzelf en voor Purdue Frederick en
onder zijn leiding werd de overstap gemaakt naar
pijnmedicatie. Het begon met de introductie in de
VS van MS Contin, het eerste morfinepreparaat
voor orale inname. Revolutionair, want terminale
patiënten konden thuis blijven met pijnbestrijding.
De therapeutische lacune (terughoudendheid voor
voorschrijven van morfine, gestigmatiseerd en
geassocieerd met levenseinde en met verslavingsrisico,
een doodvonnis als het ware) moest MS Contin
opvullen door een pil met gereguleerde afgifte.
Tijdens een internationaal pijnsymposium in Toronto
in 1984 was de boodschap: morfine als pijnstiller is
niet verslavend en als verslaving toch optreedt ligt
het aan de persoonlijkheid van de gebruiker en niet
aan de pil (net als bij Librium en Valium). MS Contin
werd een gigantisch succes in de VS en farmabedrijfje
Purdue Frederick surfte mee op de golf van het nieuwe
denken over pijntherapie. Toen het patent dreigde te
verlopen stelde een lid van de Sacklerdynastie voor
om het semi-synthetische opiaat oxycodon, een
chemisch neefje van morfine en van heroïne en veel
krachtiger dan morfine te gaan gebruiken. Dit luidde
het begin in van de opiatencrisis door Oxycontin.
Purdue cultiveerde de verkeerde inschatting van de
ware persoonlijkheid van oxycodon (morfine werd
geassocieerd met terminaal en dood, oxycodon werd
beschouwd als zwakker dan morfine, was minder
bekend, toegankelijker en minder bedreigend) en
buitte het uit, want de echte jackpot was niet-maligne
pijn, dus geen middel voor kankerpatiënten, maar
een middel voor iedereen met pijn. De FDA werd
ingepakt en de voorschrijvend artsen werden bestookt
door artsenbezoekers, jonge, fysiek aantrekkelijke,
slimme, vaardige, voorkomende personen, vlot in de
omgang, van nature overtuigend, geen artsen, die
verkooppraat als mantra’s repeteren. In een cruciaal
zinnetje in de bijsluiter staat: ‘De vertraagde opname
van Oxycontin vermindert naar verluidt het risico
op oneigenlijk gebruik.’ Verkopers gebruikten deze
formulering in gesprekken met artsen. ‘Ze leren die
zin uit het hoofd en dreunen die op als catechismus’,
schrijft Keefe. De overstap naar pijnstillers was een
welkome afwisseling voor de verkopers die jarenlang
antiseptica, laxeermiddelen, oorsmeerverwijderaars
en purgeermiddelen aan de man brachten. Met die
merchandise was je niet de populaire jongen op een
feest, aldus een ervaren vertegenwoordiger. Zij werden
nu op pad gestuurd met een “wetenschappelijke
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handenvol geld. Een van de strategieën was om de
wederpartij te bedelven onder miljoenen bladzijden
papier. Uiteindelijk kwam het in 2007 tot een
schuldbekentenis die 600 miljoen dollar boete kostte.
Door een handige truc ging Purdue Frederick ter ziele
terwijl Purdue Pharma bleef bestaan en floreren en
de geldmachine bleef draaien. De Sacklers hielden
vast aan de aloude strategie : zogenaamd veilige
opioïden, valse beweringen in verspreide literatuur,
pseudoverslaving. Verkopers werden getraind
volgens de ABC-regel: Always Be Closing oftewel:
vertrek nooit zonder verkoop. Sinds de lancering
heeft Oxycontin ongeveer vijfendertig miljard dollar
opgeleverd. De inkomsten lopen via belastingparadijs
Bermuda, waardoor honderden miljoenen dollars
aan belasting werd ontweken. Dat is niet illegaal.
De Sacklers/Mundipharma richtten hun aandacht
op Azië en Zuid-Amerika toen de verkoop in de USA
stagneerde. Zij gingen op zoek naar nieuwe markten
in Mexico (28 miljoen mensen), Brazilië (80 miljoen)
en Colombia (22 miljoen) en namen hun aloude
boodschap mee: “de desbetreffende regio kampt met
een crisis van onbehandelde pijn”. Het evangelie van
pijnbestrijding was een waarschuwing voor opiofobie.
De hoofdprijs was China. De CEO van de Aziatische
tak voorzag dat China in 2025 de VS in zal halen
als belangrijkste markt voor de producten van de
Sacklers.

verslaafd. En als de toegang tot pijnstillers moeilijker
gemaakt wordt, zijn veel gebruikers al overgestapt
op heroïne. En de Sacklers? Die ontspringen de
dans, ondanks duizenden rechtszaken. Want Het
Pijnstillerimperium maakt ook pijnlijk duidelijk
hoe het werkt in Amerika: met geld kun je de beste
advocaten en invloed kopen. Tegen de tijd dat
het bedrijf veroordeeld wordt, zijn er miljarden
weggesluisd naar het buitenland.
Door alle ellende zou je bijna vergeten dat er ook
veel mensen zijn die, op een moment in hun leven,
enorm dankbaar zijn geweest dat er zoiets bestaat als
Oxycontin. In zijn nawoord wijst Radden Keefe daar
zelf nadrukkelijk op. Het Pijnstillerimperium wordt
nergens sentimenteel. Radden Keefe had zijn verhaal
gemakkelijk kunnen opluisteren met reportages uit
getroffen gemeenschappen – die zijn er genoeg. Pas
helemaal aan het einde raakt hij zelf in gesprek met
een verslaafde. Het maakt zijn verhaal alleen maar
sterker.
In een interview met Keefe in NRC 23 en 24 oktober
2021 benoemde hij straffeloosheid (impunity) als
hét onderliggende thema van zijn familiekroniek en
tragedie. Tussen 1999 en 2019 is het aantal mensen
dat overleed aan een overdosis opiaten vervijfvoudigd
tot 50.000 mensen per jaar. Dat is meer dan het
aantal overledenen door verkeersongevallen of
geweld. Vijfentwintig jaar na de lancering van
Oxycontin zijn ongeveer 450.000 mensen overleden
aan een overdosis opiaten en verkeert het bedrijf in
surseance van betaling. Dat komt niet door dalende
verkoopcijfers maar door het feit dat de Sacklers het
vermogen van het bedrijf hebben afgeroomd.

In de recensie in NRC van 24 september 2021 staat: Er
zijn verschillende momenten in het verhaal waarop
je denkt: het kan niet erger. En dan blijkt dat toch
zo te zijn. Als er uiteindelijk van hogerhand wordt
ingegrepen, zijn vele duizenden Amerikanen al

Carl a L e l i eveld
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De scoop op …
C. Lelieveld & gastredacteur B.W. Knuttel

Laurens Buisman

moesten kiezen en dat werd Den Bosch. Na mijn
afstuderen rond 2009 kwam ik bij toeval ook terecht
bij de GGD en ik hield mij onder andere bezig met
werkzaamheden in het kader van wat toen heette de
WVG, Wet Voorziening Gehandicapten. Het mooie
van dat werk vond ik dat er tijd was om met mensen
in gesprek te gaan, je kon echt iets voor ze doen, maar
tegelijkertijd moest je een rechtvaardig oordeel geven,
er was wel een juridisch kader. Dat sprak mij aan. En
ik zei wel eens gekscherend: “wij deelden trapliften
uit”, maar zo was het natuurlijk niet. Later ben ik
soortgelijke werkzaamheden gaan doen voor Argonaut.
Daar deed ik meer echt verzekeringsgeneeskundige
werkzaamheden. Op die manier had ik al enige jaren
ervaring opgedaan in de verzekeringsgeneeskunde,
maar het was in die tijd niet eenvoudig om in
opleiding te komen. Uiteindelijk ben ik via het UWV
in opleiding gekomen.

We zijn op jouw kantoor in Rosmalen. Kom jij uit
deze contreien? “Wie is je vader, wie is je moeder?”
Ik ben een beetje een aparte combinatie, want de
familie van mijn moeders kant komt uit het diepe
zuiden, Maastricht, en mijn vader is een Fries. Zij
ontmoetten elkaar tijdens een feest in Maastricht en zij
zijn in Eindhoven gaan wonen, dus ik ben een geboren
en getogen Brabander. Mijn ouders waren beiden actief
in het onderwijs. Daar heb ik wel iets van meegekregen
want ik geef tegenwoordig onder andere scholing
aan verzekeringsartsen in opleiding en aan juristen.
Dat vind ik heel leuk om te doen. En hier op kantoor
vinden wij dat ook belangrijk, dus daar houd ik mij
vrij veel mee bezig.
Wat wilde je vroeger worden
(later als ik groot ben ….)?
Op de middelbare school in Eindhoven heb ik heel
actief en niet onverdienstelijk gesport. Hockey en
tennis. Ik was echt een sportman. Daar wilde ik iets
mee gaan doen, iets dat te maken had met sport. En
met mensen. Vandaar dat ik op het idee kwam om
geneeskunde te gaan studeren met in mijn achterhoofd
een toekomst in de sportgeneeskunde.
Rond 1991 ben ik in Maastricht gestart met de studie
geneeskunde. Tijdens de studie had ik natuurlijk
speciale belangstelling voor sportgeneeskunde en
bijzonder is dat ik mijn afstudeerscriptie samen heb
gedaan met Fred Hartgens, de pionier en voorloper
van de sportgeneeskunde. Ik heb daar zelfs een
prijs mee gewonnen, de Extran Sportgeneeskunde
Scriptieprijs of zoiets dergelijks. Ik wist helemaal
niet dat ik genomineerd was, dus dat was een leuke
verrassing. Enfin, ik ben een beetje blijven hangen
in de sportgeneeskunde, maar dat stond toen in de
kinderschoenen en het was als beginnend arts niet
gemakkelijk om daar tussen te komen. Ik heb ook
genoten van het studentenleven hoor, ik deed het
rustig aan met de studie, dat kon toen nog. Ik was
onder andere erg actief voor de tennisvereniging
STENNIS, had diverse bestuursfuncties. Toen leerde
ik mijn vrouw Kristel kennen (midden negentiger
jaren). Zij studeerde milieugezondheidskunde en
zij studeerde sneller dan ik. Wij woonden samen
in Maastricht, maar toen zij de studie afgerond had
kreeg zij een baan bij de GGD in Amsterdam. Ik was
nog bezig met de co-schappen in Maastricht. We
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Was verzekeringsgeneeskunde jouw droom toen je
geneeskunde ging studeren?
Uh, nee, dat niet, maar in de loop der tijd heb ik wel
gemerkt dat dat mij ligt, medische werkzaamheden
binnen een juridisch kader. En ja, toeval speelde ook
een rol in mijn situatie. Je zou kunnen zeggen dat ik
van de gebaande paden ben afgeweken, want normaal
gesproken ga je na de studie de kliniek in. Daar ben ik
voldoende lang mee in aanraking geweest om te weten
dat de ziekenhuiscultuur mij niet paste.
Terug naar het UWV: ik heb het daar drie jaar
volgehouden. Waar ik tegen aanliep bij het UWV was
de inmenging van het management, bijvoorbeeld
over hoeveel informatie opgevraagd mocht worden
of afgerekend worden op de uitkomst van een
beoordeling. Lang verhaal kort: in het vierde jaar van
de opleiding ging ik stagelopen en toen kwam ik onder
meer terecht op de letselschadeafdeling bij Interpolis.
Je bent me net voor. Want op enig moment maakte je
de stap van verzekeringsarts naar medisch adviseur.
Wat waren jouw overwegingen?
Dat werk op de letselschadeafdeling bij Interpolis
vond ik heel interessant, want ik kreeg te maken met
een heel breed scala aan medische problematiek waar
het bij het UWV vooral heel psychisch was. Dat vond
ik een uitdaging. Nou ja, toen kwam er een vacature
bij Achmea voor een junior medisch adviseur, dus
eigenlijk paste het wel aardig omdat ik natuurlijk
ook de opleiding nog niet af had. Nou ja, weer lang
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verhaal kort, toen heb ik gesolliciteerd en werd ik
aangenomen. Ik heb de opleiding uiteindelijk wel
afgemaakt.
Mijn eindscriptie ging over de rol van de
belangenbehartiger binnen het letselschadetraject.

voor de eerste adviesronde hebben wij de medische
stukken, maar wij hebben ook contact middels een
videoconsult of telefonisch consult met het slachtoffer.
Dat is een van de belangrijkste verschillen met de
gebruikelijke praktijk. Dat contact met het slachtoffer
impliceert dat die inzage in het dossier heeft en regie.
De cliënt staat centraal en daardoor kunnen wij ook
herstelgericht adviseren. We kunnen uitleggen waarom
het noodzakelijk is om medische informatie op te
vragen. Procedurele rechtvaardigheid zorgt voor begrip
en als de uitkomst anders is dan verwacht, dan hebben
slachtoffers toch het gevoel gehoord te zijn, hetgeen
acceptatie gemakkelijker maakt.

Heb je bewust gekozen voor werken voor een
verzekeraar of aan slachtofferzijde?
Ik werkte voor een verzekeraar, maar ik was toentertijd
helemaal niet bezig met partijdigheid, ik kende dat
model niet van twee medisch adviseurs. Ik heb mij er
altijd over verbaasd en ik heb nooit kunnen wennen
aan het idee dat je als arts voor een van beide kanten
een oordeel moet geven zonder de persoon in kwestie
te zien.

Wat vind je van kritische sceptische geluiden van
belangenbehartigerszijde?
Ik begrijp die scepsis wel evenals de koudwatervrees
en ik heb alle argumenten in de loop van de jaren
inmiddels wel gehoord. Eigenlijk herken ik het de
laatste tijd niet zo.
Laatst nog sprak ik een advocaat die zei: “ik ben het
zo spuugzat, die whiplashdiscussie en dat gepingpong
tussen de medisch adviseurs, ik ga nu toch eens een
keer met jullie in zee.” Toen kwam het punt van
onafhankelijkheid wel aan de orde, maar na de uitleg
was sprake van vertrouwen. 1MA werkt inmiddels
met meer dan tweehonderd partijen, waaronder bijna
alle grote verzekeraars, rechtsbijstandsverzekeraars,
advocaten, belangenbehartigers.
De keuze voor werken met 1MA is in overleg, maar het
slachtoffer heeft een doorslaggevende stem. Als het
slachtoffer kiest voor een traject met 1MA dan tekent
hij daarvoor met dien verstande dat men op ieder
moment vrijwillig kan uitstappen. Wij houden dat bij.
Het opt outpercentage is kleiner dan een procent. Dat
is erg laag. Uitgangspunt is dat wij het proces simpeler
en sneller willen maken, minder willen medicaliseren,
minder expertises inzetten met als gevolg minder
gefrustreerde cliënten. Dat betekent natuurlijk niet,
dat wij niet kritisch zijn, want dat zijn wij wel degelijk
en we leggen dat ook uit. En wij beperken ons tot de
medische aspecten. Wij geven de input die partijen
verder helpt in hun juridische oordeel. En het moet
niet andersom zijn. Je ziet nog wel eens dat die
medische discussie járen wordt uitgekauwd, terwijl ik
denk van ja, volgens mij zijn de standpunten duidelijk
en moet hier nu een juridische klap op worden
gegeven. De verantwoordelijkheid voor de beoordeling
van de juridische causaliteit is echt aan de juristen.
Uit wetenschappelijk onderzoek en uit de praktijk zien
wij dat het effect dat wij hoopten er daadwerkelijk
is. Als je kijkt naar de doorlooptijd is die significant
verminderd, feitelijk gehalveerd, niet alleen van het
medische traject maar van de volledige doorlooptijd.
Met als gevolg een flinke kostenreductie voor de
kosten voor de medisch adviseur. Belangrijk om te
weten is dat de gemiddelde schade-uitkering voor het
slachtoffer gelijk bleef. Dus: kostenbesparend, minder
doorlooptijd en tevreden klanten. Al die uitkomsten

We komen als vanzelf bij 1Medisch Adviseur, jouw
kindje, mag ik dat zo zeggen? Kun je iets meer zeggen
over hoe het innovatieve concept 1Medisch Adviseur
ontstaan is?
Toen ik bij Achmea werkte kwam er een rapport uit
van Akkermans over knelpunten in het medische
letselschadetraject. Er stonden allerlei aanbevelingen
in en er werd een heel voorzichtige toespeling gemaakt
dat de ultieme oplossing één medisch adviseur was.
Ik heb dit besproken met mijn toenmalig
leidinggevende en drong aan op onderzoek
hiernaar. Die ging akkoord. Nou ja, dat was eigenlijk
het begin van het project 1Medisch Adviseur,
waarbij de verzekeraar (Achmea) met een drietal
belangenbehartigers een onderzoek is gestart. Wij
hebben dat groots en wetenschappelijk aangepakt
in de vorm van een randomised control studie met
ondersteuning van de Universiteit van Tilburg.
Wij hebben twee groepen met elkaar vergeleken,
de groep die het reguliere traject doorliep, dus met
twee medisch adviseurs en de groep die één medisch
adviseur kreeg met als doel om te kijken van ja, levert
het ook wat op? Want wij dachten natuurlijk, het geeft
versnelling, het is goedkoper en is voor slachtoffers
goed. Dat waren de drie uitgangspunten. En dat
wilden wij natuurlijk toetsen. Het was een spannend
en een langdurig traject. De resultaten waren in
overeenstemming met onze verwachting. De resultaten
zijn rond 2016-2017 gepresenteerd.
Welke filosofie ligt eraan ten grondslag?
Het uitgangspunt van werken met één medisch
adviseur is dat je de medisch adviseur in een positie
brengt dat hij echt neutraal is. Dat doen wij door een
gelijktijdig en gemeenschappelijk opdrachtgeverschap,
dus wij komen pas in actie nadat we de vraag krijgen
van het slachtoffer, zijn belangenbehartiger én de
verzekeraar tegelijkertijd. Dat is de borging van de
neutraliteit en van de onafhankelijke positie. Een
tweede basis is dat wij het belangrijk vinden om een
compleet en volledig beeld te krijgen van iemand’ s
situatie en dat betekent dat wij als medisch adviseur
altijd direct contact hebben met het slachtoffer. Dus
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adviesbureaus die een tak hebben aan de verzekeraars
kant en een tak aan de belangenbehartigers kant. En
die gaan een tak in het midden ertussen zetten.

houden wij bij in klanttevredenheidsonderzoeken.
Zijn er bepaalde types schadeletsels die zich beter
lenen voor een 1MA-traject dan andere?
Die vraag wordt vaak gesteld. Wij hebben vanaf het
begin gezegd dat we alle letsels doen, dus niet alleen
de orthopedische omdat die duidelijk zijn; dat vonden
we een beetje flauw. Als je nu kijkt betreft 35-40% van
onze zaken whiplash, dat is aanzienlijk.

Je hebt heel wat teweeggebracht
Grappig dat je dat zegt, want ik ben inderdaad wel
een beetje een pionier denk ik en het is heel gaaf
om te zien dat het wel wat heeft gebracht. Ik hoop
dat wij steeds meer cliënten op deze manier kunnen
helpen met de werkwijze met één medisch adviseur.
Maar tegelijkertijd zul je altijd ook het model met
twee medisch adviseurs houden. Ik denk dat dat
prima naast elkaar kan bestaan maar dat er wel een
verschuiving zal komen. In 2022 gaan we onze naam
veranderen van 1Medisch Adviseur in 1MA. 1Medisch
Adviseur is meer de werkwijze/het concept en wij
willen nu onderscheid maken tussen het concept en
ons bedrijf dat omgedoopt wordt in 1MA. Dus er komt
vanaf 2022 ook een nieuw logo.

Je zei zojuist dat de duur van het letselschade traject
beperkt werd bij de 1MA-werkwijze. Kun je daar iets
meer over zeggen?
Wij zitten iets scherper op de bal, in die zin dat wij
dus geen adviesaanvragen krijgen. Wij verzorgen
het volledige medische traject en wij nemen zelf
het initiatief in onze adviezen om vervolgacties uit
te zetten. Wij bepalen zelf hoe het medische traject
verloopt. Dus op enig moment zeggen wij: dit is
het wel, er is een medische eindtoestand, dit zijn de
uitgangspunten, geen bezwaar tegen een pragmatische
regeling. Wij houden bij hoe vaak een advies gegeven
wordt en dat is gemiddeld twee. Dat heel weinig.
Natuurlijk zijn er uitschieters op het gemiddelde, wij
hebben ook wel zaken waar tien adviesrondes hebben
plaatsgevonden, maar ook heel veel waar het met één
adviesronde rond is. Dat beschouw ik als een hele grote
meerwaarde. En ja, het persoonlijke contact met de
slachtoffers he, het zijn mensen, geen dossiers. Het zijn
mensen die een ongeval is overkomen, waar zij niet
om hebben gevraagd. Empathie mag, cynisme is geen
goede zaak.

Heb je bereikt wat je wilde of heb je nog steeds
dromen (professioneel)?
We wilden uitbreiden en dat gaat gebeuren. We willen
ook opleiden. Daartoe zijn we gestart met de 1MA
Academy, in eerste instantie bedoeld voor intern
want delen van kennis staat hoog in ons vaandel. Wij
verzorgen scholing voor onze medisch secretaresses
die soms ook wel taken hebben in onze verlengde arm
constructie, dus naar de cliënt toe. Daarnaast zijn we
ook actief met scholing buitenshuis (NSPOH, SGBO,
OSR).
Als je uitbreidt moet je nieuwe collegae aantrekken.
Het UWV heeft tweehonderd vacatures. Hoe zie jij
dat?
Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar zo is
het niet bedoeld. Wij hebben een vacatureronde gehad
en daar zijn echt goede kandidaten op af gekomen.
Mogelijk heeft dat met het product te maken, ik
denk dat dat aanspreekt. Daar komt bij dat wij een
kleine organisatie zijn zonder managementlagen.
Dat brengt een grote mate van flexibiliteit met zich
mee. Als wij vandaag zeggen dat we iets anders willen
doen, kunnen we dat bij wijze van spreken morgen
realiseren. Dat is denk ik heel aantrekkelijk ook voor
medewerkers. En het is divers werk he, want je kunt
verzekeringsgeneeskundig onderzoek doen, adviseren
in letselschade en scholing geven.

Hoe lang bestaat 1MA nu?
Wij zijn in 2012 opgericht (na de start van het project
in 2011), dus volgend jaar bestaan wij tien jaar. In
de beginjaren was ik projectleider van het project
1Medisch Adviseur met Achmea, als medisch adviseur
in dienst bij Achmea en (samen met Kristel) eigenaar
van 1MA. Op enig moment was dat niet meer te
combineren, dus toen richtte ik mij volledig op de
medische advisering voor 1MA. Maar omdat het klein
begon deed ik er verzekeringsgeneeskundige expertises
naast. Dat paste bij de filosofie van neutraliteit en dat
doen wij nu nog steeds. Wij hebben eigenlijk twee
poten: de verzekeringsgeneeskundige expertises, die
doen wij voor verzekeraars, voor advocaten, vaak
ook tweezijdig, dus ik doe eigenlijk alleen maar
expertises op verzoek van twee partijen tegelijkertijd
en rechtbanken. En de tak medisch advies. Wij zijn
lokaal begonnen hier in Rosmalen. En wij gaan in
december uitbreiden, wij hebben een nieuwe locatie
in Amstelveen. Het is de bedoeling om landelijk te
gaan werken, dat was/is de ambitie. Er werken nu ruim
twintig personen, medisch adviseurs en secretariaat. Er
is een tendens gaande dat andere partijen ook met één
medisch adviseur beginnen en dat juichen wij alleen
maar toe, dat is een positieve ontwikkeling. Zij maken
soms wat andere keuzes. Er zijn bijvoorbeeld medisch
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Je zou je zelfs moeten afvragen of je wel groter wilt
worden.
Goed punt! Onze ambitie is niet om joekelgroot te
worden.
Je bent samen met je echtgenote Kristel eigenaar
en werkzaam voor/bij 1MA. Dan zien jullie elkaar
ongeveer 24 uur per dag. Dan moet je wel veel van
elkaar houden hoor.
Wij kenden elkaar al heel veel jaren van tevoren. Voor
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Kristel, die projectmanager is, is dit gewoon een groot
project geworden, maar wij hebben elkaar zakelijk wel
moeten leren kennen. Maar uiteindelijk versterken we
elkaar. En ja, we moeten thuis af en toe tegen elkaar
zeggen: nu even geen werk.

dat? Er zijn heel veel leuke wijngaarden in Nederland,
dus wij gaan regelmatig wijnwandelen in bijvoorbeeld
Zeeland of in de Achterhoek. Het zijn mooie
wandelingen van een kilometer of twaalf-dertien. Aan
het einde van de wandeling krijg je een glaasje wijn
en dan neem je een paar flesjes mee natuurlijk. Echt
een aanrader als je van een wijntje en van wandelen
houdt. Verder tennis ik nog wat en kijk ik graag naar
Scandinavische films

Nog een paar persoonlijke vragen: kids/ hobby’s?
Wij hebben twee zoons van zestien en dertien
jaar oud. De oudste heeft interesse in economie/
psychologie en is actief in langebaanschaatsen.
Subtopniveau. Wij zijn veel op pad met hem naar
Breda of naar Thialf. De jongste is een turner; hij traint
negen uur per week. Laatst met vaderdag heb ik een
boekje gekregen “Wijnwandelen in Nederland”. Ken je

Laurens, we komen aan het einde van het interview.
Zijn er nog dingen die je wilt delen?
Volgens mij zijn we heel compleet geweest. Ik vond het
heel leuk!

Het long-COVID syndroom:
feiten en hypotheses
R. Rozenberg*
wisselende definities zijn gebruikt. Meestal wordt
ervan uitgegaan dat ca. 5-10% van de coronapatiënten long-COVID krijgt. Wanneer naar
moeheid wordt gevraagd in de eerste drie maanden
na de infectie, wordt tot zelfs 90% moeheid
gerapporteerd.3–6

Bijna twee jaar nadat patient zero de eerste COVID
klachten kreeg is het intussen ook al een jaar duidelijk
dat er naast de acute corona-infectie zoiets bestaat als
het ‘long-COVID’ syndroom.1
Wat is het long-COVID syndroom?

Wie krijgt het?

In oktober 2021 heeft de WHO (zogenaamde Delphi
consensus) long-COVID kort samengevat
gedefinieerd als:2
1. Bevestigde coronabesmetting
2. Minimaal 2 maanden klachten
3. Minimaal 3 maanden na start acute infectie
4. Meest voorkomende klachten zijn moeheid,
benauwdheid en cognitieve klachten (concentratieen geheugenstoornis)
5. Geen andere oorzaak voor de klachten gevonden
6. Een significante impact op de activiteiten van het
dagelijks leven.

Long-COVID lijkt iets meer voor te komen bij
vrouwen, maat het gaat waarschijnlijk om enkele
procenten. De leeftijd ligt meestal rond 35-50 jaar.
Wat opvalt is dat de risicofactoren voor een ernstige
corona-infectie (man, overgewicht, hoge bloeddruk
of andere gezondheidsproblemen) niet gelden voor
long-COVID.3–7 Dit suggereert dat het ontstaan van
long-COVID wezenlijk anders verloopt dan de acute
infectie. Daarnaast is volgens het RIVM-onderzoek
naar long-COVID slecht 5% van de long-COVID
patiënten in een ziekenhuis opgenomen geweest.8

Hoe vaak komt het voor?
Hoe ontstaat het?
Dat is nog onbekend, er is onvoldoende onderzoek.
Wat meespeelt daarin is dat er tot op heden

*

Hierover is eigenlijk niets bekend. Er zijn
enkele hypotheses, bijvoorbeeld dat door een
ontregeld immuunsysteem een lichte blijvende
ontstekingsreactie in het lichaam aanwezig
blijft. Mogelijk is er een ontstekingsreactie in de

R. Rozenberg, sportarts Sportgeneeskunde Friesland,
Rijndam Revalidatie/Erasmus MC en Sportgeneeskunde
Rotterdam.
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hersenen, dit zou kunnen ontstaan vanuit schade
in de reukzenuw, wat bijna altijd aanwezig in
COVID of via de systemische inflammatie. Ook een
ontstekingsreactie in het spierweefsel en de zenuwen
die de spieren aansturen zou tot de mogelijkheden
kunnen behoren.4,5,7

De oorzaak van de moeheid is onbekend. Het
patroon (continu aanwezig, niet kunnen uitrusten,
niet gerelateerd aan de conditie, toename door
overprikkeling) lijkt op die van het chronisch
vermoeidheidssyndroom, het overtrainingssyndroom,
het post-viraal syndroom en een burn-out. Dus
mogelijk is de pathofysiologie vergelijkbaar. Echter
ook bij deze andere vermoeidheidssyndromen is de
oorzaak onduidelijk. Een mogelijke hypothese is:
• Ontregeling van het immuunsysteem.
• Dit veroorzaakt een chronische lichte inflammatie
wat een chronische prikkeling van het
cortisolsysteem oplevert.
• Het cortisolsysteem vangt kortdurende episoden
van stress op en is niet gericht op continue
activiteit.
• Het cortisolsysteem raakt hierdoor overbelast
waardoor het lichaam niet meer extra prikkels
(inspanning of psychologische stress) kan
opvangen door een activering van het
cortisolsysteem.
Dit is een werkhypothese die ook gebruikt bij de
andere vermoeidheidssyndromen. Na inspanning
of een andere vorm van overprikkeling valt de
bescherming van het cortisolsysteem weg. Hierdoor
word je niet alleen moe na inspanning, je kunt je
zelfs fysiek ziek voelen. Dit terwijl gezonde mensen
na inspanning door het cortisol juist energie krijgen
(vaak ook de reden waarom mensen niet kunnen
slapen in de eerste uren na inspanning en minder
honger hebben). In onderzoek zijn echter nog geen
afwijkingen in de cortisolspiegel aangetoond en
ook behandelingen met cortison hebben op heden
geen duidelijke verbetering opgeleverd bij andere
vermoeidheidssyndromen.

Benauwdheid
De benauwdheid wordt in verreweg de meeste
gevallen van long-COVID niet veroorzaakt door
longschade, verminderde diffusie of desaturatie.
Er is sprake van een subjectief gevoel van
benauwdheid, waarbij bij een inspanningstest vaak
een minder goede koppeling tussen de inspanning
en de ademfrequentie wordt gezien. Er is dan een
lage of sterk wisselende ademfrequentie. Het lijkt
alsof het regelmechanisme niet goed meer werkt.
Aangezien de benauwdheid ook niet gerelateerd
is aan de conditie, is de verwachting dat de
benauwdheid een oorsprong heeft in de hersen- of
zenuwfunctie (mogelijk een vorm van autonome
neuropathie) en niet in de spieren of de longen.
Cognitieve klachten
De zogenaamde ‘brain fog’ (concentratie-stoornissen,
geheugenstoornissen, hoofdpijn en snel overprikkeld
zijn) kan het gevolg zijn van een ontsteking van
de hersenen. Maar aangezien het ook voor kan
komen bij andere vermoeidheidssyndromen (zoals
hieronder beschreven) zou het ook te maken
kunnen hebben met een hormonale disbalans. De
ervaring uit de klinische praktijk is dat de cognitieve
klachten duidelijk negatief worden beïnvloed door
de moeheid, psychologische en sociale factoren.
Oftewel, de klachten verergeren sterk door
overprikkeling.

Wat is het verloop en de prognose?
Het is in ieder geval zeker dat veel mensen na verloop
van tijd volledig klachtenvrij zijn. Zoals eerder
aangegeven is hebben veel patiënten drie maanden
na de infectie nog klachten, maar dit aantal neemt
sterk af naarmate de tijd verstrijkt. Een jaar na de
infectie is het aantal mensen met klachten sterk
gedaald. Dus het beloop lijkt gunstig, hoewel het
lang duurt en dit zou ik ook aan patiënten willen
meegeven: het grootste deel van de patiënten lijkt te
genezen.
De ervaring in onze praktijk is dat de benauwdheid
meestal het eerste symptoom is dat verdwijnt
gevolgd door de cognitieve klachten en als laatste de
moeheid.3,8,9

Moeheid
De moeheid is bij alle patiënten het meest
prominente en meest invaliderende symptoom.
Het is niet de ‘standaardmoeheid’ die ontstaat na
een inspanning. Het is een moeheid die constant
aanwezig is, dus ook al voor een inspanning. Op
de vraag of uitrusten mogelijk is (i.e. is er afname
van klachten na twee dagen volledige rust?) geven
patiënten aan dat dit niet het geval is. De moeheid
en energieniveau staan los van de fysieke fitheid,
dus de fitheid kan nog best redelijk zijn, hoewel het
omslagpunt bijna altijd laag is. Inspanning verergert
de moeheid evenals stress, werk, sociale activiteiten
etc. De moeheid zorgt eigenlijk altijd voor een
beperking in de activiteiten van het dagelijks leven
en een groot deel van de patiënten moet het werk
aanpassen (46% in het RIVM onderzoek) of is
gedwongen het werk te stoppen (32% in het RIVM
onderzoek).8
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Wat kan de sportarts doen?
Veel patiënten met long-COVID komen bij de
sportarts terecht aangezien inspanningsgebonden
klachten bij uitstek het expertisegebied zijn van
de sportgeneeskunde. Maar wat kan de sportarts
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en is daarmee het makkelijkste op te bouwen.
De laag intensieve duurtraining is altijd het
moeilijkste om op te bouwen. de training moet
op maat gemaakt worden omdat de marge
tussen onder- en overbelasting vaak erg klein is.
Afhankelijk van de reactie op de training wordt
een mix van de trainingsvormen voorgeschreven.
In het algemeen wordt ernaar gestreefd dat
de klachten op de dag van de training mogen
toenemen, maar niet de dag na de training. Dit
betekent, zeker in het begin van de training,
wekelijks evalueren of de belasting moet worden
bijgesteld. Soms is twee keer per week een
training bij de fysiotherapeut te zwaar en starten
we met een periode van een heel korte dagelijkse
training thuis. ‘Door de klachten heen’ proberen
te trainen werkt vrijwel altijd contraproductief.
Trainingsbegeleiding door de fysiotherapeut
wordt voor coronapatiënten vergoed vanuit de
basisverzekering.
4. Overprikkeling vermijden en energie verdelen
Het advies is om overprikkeling, dit kan
inspanning zijn, maar ook psychologische
stress te vermijden. Vanuit de praktijk komt het
erop neer om activiteiten niet te doen of meer
te verdelen over de dag of week en duidelijke
rust- en ontspanningsmomenten gedurende
dag in te bouwen. In veel gevallen moet de
belasting op het werk aangepast worden, mocht
dit nog niet gebeurd zijn. Dit is ook noodzakelijk
om het trainingsprogramma mogelijk te
maken. Overprikkeling is meestal duidelijk te
herkennen aan een toename van moeheid en
vaak hoofdpijn of moeite om te concentreren.
Hiervoor wordt ook vaak de beoordeling en
het advies van een ergotherapeut gevraagd.
Begeleiding door de ergotherapeut wordt vergoed
vanuit het basispakket.
5. Ademhalingstraining
Vanwege de benauwdheidsklachten adviseren
we ademhalingstraining. We gebruiken hiervoor
trainingsapparatuur waarbij een een inspiratoire
weerstand opgelegd wordt (bv. Powerbreath,
IMT threshold). Het streven is tweemaal daags
te trainen met bijvoorbeeld 3 x 10 herhalingen.
Na zes weken training is de verwachting dat
de kracht met minimaal 30% toeneemt en
onze ervaring is dat de benauwdheidsklachten
daarmee sterk afnemen.
6. Gezonde leefstijl
Bij veel chronische aandoeningen is bekend dat
metabole stress mee kan spelen in het ontstaan
en beloop. Dit is nog niet aangetoond bij longCOVID of andere vermoeidheidssyndromen.
Sterker nog, het is ook nog geen risicofactor
gebleken. Toch is bekend dat dit bijdraagt aan
de algehele gezondheid en daardoor mogelijk
ongunstig is voor het herstel. De volgende
factoren worden gecheckt:

doen? De aandoening is nieuw, de oorzaak is
onduidelijk en er is nog geen onderzoek gedaan
naar de behandeling. De beschikbare richtlijnen
zijn op dit moment nog niet gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en geven in algemene
termen aan de belastbaarheid op te bouwen zonder
te overbelasten.1,2,5,10,11 Wanneer de beperkingen
met name op het fysieke vlak liggen is begeleiding
door een sportarts de beste optie. Begeleiding
door een sportarts wordt vergoed vanuit het
basispakket met een verwijzing van de huisarts of
een andere medisch specialist. Wanneer er daarnaast
significante cognitieve of psychologische klachten
heeft een verwijzing naar de revalidatiegeneeskunde
de voorkeur. De pragmatische aanpak die de
sportgeneeskunde hanteert is als volgt:
1. Uitleg
De klachten zijn veelal sterk invaliderend. De
uitleg dat de meeste de patiënten met de tijd
herstellen kan de patiënt perspectief bieden.
Daarnaast lijkt er met een goed gestructureerd en
begeleid opbouwprogramma bij een groot deel
van de patiënten een opgaande lijn mogelijk.
2. Inspanningstest en bloedonderzoek
Er worden een inspanningstest met
zuurstofopname en een uitgebreid bloedonderzoek
uitgevoerd om andere ziektes uit te sluiten die
de symptomen zouden kunnen veroorzaken.
Indien nodig wordt de patiënt verwezen voor
verder onderzoek. Zoals in de definitie hierboven
beschreven is dit ook noodzakelijk om de
diagnose van long-COVID te kunnen stellen.
Daarnaast is de test een nauwkeurig meting van
de fysieke fitheid. Dit kunnen we gebruiken
voor adviezen met betrekking tot inspanning,
beweging en training.
3. Trainingsadvies
Er wordt geadviseerd om een trainingsprogramma
te volgen. Dit heeft twee redenen:
1. De fysieke fitheid is in elke geval trainbaar en
zeker wanneer deze beperkt is verbetert dit
het fysiek functioneren en de gezondheid in
algemene zin.
2. Hoewel in onderzoek nog niet is aangetoond
of dit zinvol is bij long-COVID patiënten,
lijkt dit wel een positief effect te hebben bij
andere vermoeidheidssyndromen. Mogelijk
is ook het energieniveau trainbaar. Dit houdt
in dat de bedoeling is om bij elke training het
cortisolsysteem licht te prikkelen, maar niet te
overbelasten. De ervaring in de praktijk is dat
dit mogelijk is, hoewel dit in wetenschappelijk
onderzoek nog niet is aangetoond.
De inspanningstest wordt gebruikt om de
training te doseren. De training bestaat eigenlijk
altijd uit drie elementen: 1) krachttraining,
2) hoog intensieve (korte) intervaltraining en
3) laag intensieve duurtraining. De krachttraining
wordt eigenlijk altijd het makkelijkst verdragen
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sprake is van overbelasting of overprikkeling.
Daarnaast kan er toch sprake zijn van een hartof longprobleem, zeker wanneer de klachten
toenemen. In dat geval kan verder onderzoek
noodzakelijk zijn.

•
•
•

Roken
Alcohol
Gezond eten (onbewerkt, producten met
weinig ingrediënten, volkoren producten,
meer vezels, minder vlees, minder
toegevoegde suikers, meer onverzadigd vet,
positieve energiebalans vermijden)
• Gewicht (het vetpercentage en de middelomtrek
is hier vooral sturend)
• Slaappatroon (maximaal 30 minuten eerder of
later opstaan of naar bed gaan)
Het vermijden van stress en lichamelijke activiteit
is uiteraard al aan de orde geweest. Indien
nodig kan een eerstelijns leefstijlcoach worden
ingeschakeld. Ook een leefstijlcoach wordt vergoed
vanuit de basisverzekering.
7. Monitoring van de voortgang
Patiënten verbeteren maar langzaam. Soms
is er -zeker in het begin- geen verbetering.
Dit kan gaan om een vertraagd herstel, maar
het is belangrijk om uit te sluiten of er geen

Samenvattend
Long-COVID syndroom lijkt vaak voor te komen:
bij 5-10% van alle patiënten met corona-infectie.
De klachten bestaan met name uit: benauwdheid,
concentratiestoornissen en moeheid. De klachten
zijn zodanig dat in Nederland 34% van de patiënten
niet meer kan werken en 46% het werk moet
aanpassen. Het grootste deel van de patiënten
lijkt te herstellen, het duurt echter lang: een jaar
klachten is zeker geen uitzondering. In de praktijk
lijkt een strategie van gedoseerd een trainingsprikkel
aanbieden en overprikkeling (fysiek en mentaal)
vermijden gunstig te werken. Dit is echter nog niet
bevestigd in wetenschappelijk onderzoek.
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CAR wordt LRP
De nieuwe richtlijn lagerugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom
C. Lelieveld

Aanleiding en doel

Nieuw

De herziene versie van de richtlijn over
lagerug-klachten vervangt de richtlijn van
de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) voor de bedrijfsartsen
en die van de Nederlandse Vereniging voor
Verzekeringsgeneeskunde respectievelijk de
Nederlandse Vereniging van Geneeskundig
Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken
(verzekeringsgeneeskundige protocollen aspecifieke
lagerugpijn 2008 en lumbosacraal radiculair
syndroom (LRS, 2007) voor de verzekeringsartsen.
In de inleiding staat dat de directe aanleiding voor
de nieuwe richtlijn drieledig was: het besluit van
de drie wetenschappelijk beroepsverenigingen
om de verouderde richtlijnen te vervangen door
herziene gezamenlijke richtlijnen, het beschikbaar
zijn van nieuwe onderzoeksresultaten onder
andere over de relatie van lagerugpijn en werk,
over risico- en prognostische factoren die van
belang zijn voor arbeidsparticipatie en ten slotte
de vernieuwing van normen en inzichten rondom
het ontwikkelen van richtlijnen, waaronder het
gebruik van de GRADE-methodiek bij graderen
van de sterkte van bewijs en graderen en
formuleren van aanbevelingen voor handelen van
professionals.
Vertegenwoordigers van de drie
beroepsverenigingen (NVAB, NVVG en GAV)
hebben bijgedragen samen met zorgprofessionals
en patiënten. Het resultaat is een evidence
based update van de richtlijn, een compact
werkstuk (32 bladzijden) aangevuld met
dertien handige en overzichtelijke bijlagen,
waaronder de multidisciplinaire praktijkrichtlijn
tillen, specifieke oorzaken van lagerugpijn,
aandoeningen die gepaard kunnen gaan met
een LRS en tijdcontingente aanpak. Er is een
lijvig achtergronddocument (230 bladzijden)
en gelukkig ook een korte samenvatting, die als
bureaulegger kan dienen. De richtlijn sluit aan
bij bestaande richtlijnen over lagerugpijn van
diverse andere beroepsgroepen. Het doel van de
richtlijn is in essentie onveranderd: preventie
van lagerugpijn bij werkenden, preventie van
(langdurige) arbeidsongeschiktheid bij werkenden
met lagerugpijn.

Nieuw ten opzichte van de oude situatie
is de gezamenlijke doelgroep, bedrijfs- en
verzekeringsartsen. De werkgroep beoogde hiermee
de creatie van een gezamenlijk referentiekader
en facilitering van onderlinge afstemming. Dat is
een logische keuze aangezien de werkzaamheden
van bedrijfs- en verzekeringsartsen min of meer in
elkaars verlengde liggen. Verder heten aspecifieke
lagerugklachten voortaan lage rugpijn. De GRADEmethodiek werd toegepast bij de beoordeling van de
sterkte van het bewijs en voor graderen en formuleren
van aanbevelingen voor handelen van professionals.
GRADE betekent ‘Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation’ en is een
nieuwe methode om de kwaliteit van het bewijs
en de sterkte van de aanbevelingen in richtlijnen
transparanter weer te geven. Nieuw bij GRADE is dat
relevante uitkomstmaten vooraf worden vastgesteld
en de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat wordt
beoordeeld. Die kwaliteit wordt naar beneden
bijgesteld bij beperkingen in de onderzoeksopzet
en bij vier aanvullende factoren: inconsistentie,
indirectheid van bewijs, imprecisie en publicatiebias.
De sterkte van de aanbeveling hangt niet alleen af van
de kwaliteit van bewijs, maar ook van overwegingen
als de balans tussen gunstige en nadelige effecten,
voorkeuren van patiënten en kosten. Bij het
formuleren van de aanbevelingen volgens GRADE
worden deze overwegingen expliciet gemaakt. Het
toepassen van GRADE kan tot andere aanbevelingen
leiden dan oudere methoden en tot betere acceptatie
en implementatie in de klinische praktijk.1
De nadruk ligt op werkgerelateerde uitkomsten, zowel
bij de risico- en prognostische factoren als bij de
behandeling en preventie, er wordt gebruik gemaakt
van en/of aangesloten op de NHG-Standaarden ALRP
en LRS en bij de behandeling van lagerugpijn en/of
LRS is onderscheid gemaakt in interventies. Ten slotte
biedt de richtlijn duidelijkheid over werkgebonden
risicofactoren voor lagerugpijn en/of LRS en geeft
aanbevelingen over preventie van (het risico op)
lagerugpijn en/of LRS.
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en lumboradiculair syndroom 2017) en door
overleg met de huisarts over de noodzaak voor
aanvullende beeldvormende diagnostiek. Verder
worden handvatten beschreven voor beoordeling
van functionele mogelijkheden in werk eventueel
met behulp van aanvullende meetinstrumenten
(bijvoorbeeld een door de werkende ingevulde
vragenlijst of een performancelijst) en voor de
beoordeling of sprake is van een beroepsziekte.
In het hoofdstuk over beoordeling van de prognose
(een van de vier beoordelingstaken van de
verzekeringsarts) wordt onderscheid gemaakt tussen
prognostische factoren voor het herstel van dagelijks
functioneren en voor arbeidsparticipatie. In aparte
alineaatjes wordt het beloop van de klachtenduur
van lagerugpijn en van LRS beschreven en het beloop
van het verzuim. Er is een tabel opgenomen over
herstelbelemmerende factoren uit de NHG-standaard
aspecifieke lagerugpijn (2017) en een tabel over
prognostische factoren die arbeidsparticipatie bij
lagerugpijn kunnen beïnvloeden.
In het vierde hoofdstuk worden effectieve
interventies voor arbeidsparticipatie beschreven
bij werkenden met lagerugpijn en/of LRS, rekening
houdend met specifieke risico- en prognostische
factoren met referte aan de NHG-standaarden
specifieke lagerugpijn (2017) en lumbosacraal
radiculair syndroom (2015), gevolgd door
een opsomming van voorlichting en advies,
waaronder het opstellen van een risicoprofiel ten
aanzien van bijkomende herstelbelemmerende
psychosociale factoren. Verder worden
handvatten gegeven over geleidelijke opbouw
van werkzaamheden en eventuele aanpassingen
op de werkplek. Hiervoor wordt raadpleging van
de Leidraad participatieve aanpak aanbevolen.
Aanvullende interventies bij herstelstagnatie
kunnen bestaan uit fysiotherapie, een intensief
werkgericht fysiek conditioneringsprogramma, een
gedragsmatige behandeling of een multidisciplinair
arbeidsrevalidatietraject. Het beleid ten aanzien van
pre- en postoperatief beleid in geval van operatieve
interventie wordt speciaal vermeld.
In hoofdstuk 5 over evaluatie gaat het over de
vaststelling van herstelstagnatie in dagelijks
functioneren of in arbeid. Diverse aspecten van
stagnatie worden gedocumenteerd, waaronder
persoonlijke factoren, werkgeboden factoren
en omgevingsfactoren en die worden nader
toegelicht. Eventueel dienen nieuwe afspraken
te worden gemaakt of is hernieuwd overleg met
de behandelaars geïndiceerd. Bij een stagnerend
beloop, complexe casuïstiek of verschil van inzicht
wordt overleg tussen bedrijfs- en verzekeringsarts
geadviseerd voor onderlinge toelichting en
afstemming. Dit wordt van belang geacht van goede
zorg, inschatting van de belastbaarheid en benutten
ven re-integratiemogelijkheden voor de werkende
met lagerugpijn/LRS.

zes uitgangsvragen. Wat zijn de risicofactoren voor
lagerugpijn en LSR bij werkenden, welke primaire
en secundaire preventiemaatregelen zijn effectief
voor het voorkomen van lagerugpijn bij werkenden,
wat zijn betrouwbare, valide en responsieve
instrumenten om functionele mogelijkheden in
werk te beoordelen bij patiënten met lagerugpijn en
LRS, wat zijn prognostische factoren bij krijgen en
behoud van werk bij patiënten met lage rugpijn, wat
is de effectiviteit van interventies ter bevordering
van krijgen en/of behoud van werk en hoe en met
welke zorgverleners moet de samenwerking met
bedrijfsarts/verzekeringsarts worden ingericht in de
zorg rondom werknemers met lage rugklachten en
LRS.
Doelgroep en geldigheid
De aanbevelingen in de richtlijn zijn primair bedoeld
voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, maar andere
gezondheidszorg- en arboprofessionals kunnen er
ook gebruik van maken.
De geldigheid van de richtlijn is vijf jaar.
Richtlijn
Na de inleiding volgt de ‘Werkwijze bij werkenden
met lagerugpijn of LRS.’ Dit is een overzichtelijk
schematisch overzicht op een A4’tje met
aandachtspunten over preventie, diagnose en
probleemstelling, beperkingen in functioneren,
beroepsziekten, prognose en interventies
arbeidsparticipatie.
De richtlijn kent zes hoofdstukken:
1. preventie,
2. probleemoriëntatie en diagnose, beperkingen in
functioneren en beroepsziekte,
3. prognose,
4. interventies,
5. evaluatie en
6. samenwerken en een bijlagenlijst met 13 bijlagen.
Alle hoofdstukken kennen een overzichtelijke lay out.
In het eerste hoofdstuk worden werk- en
persoonsgebonden risicofactoren benoemd en
worden adviezen geformuleerd aan de werkgever
en de werkende over werken bij lagerugpijn en
bij LRS, onder andere evaluatie met behulp van
de Multidisciplinaire richtlijn ‘vermindering van
tilbelasting om werkgerelateerde problemen te
voorkomen’ of tillen een probleem is en eventueel
gebruik van bewezen effectieve maatregelen om
tilbelasting te verminderen.
In het tweede hoofdstuk worden aanwijzingen
gegeven voor probleem-georiënteerd onderzoek
om klachten en problemen te inventariseren door
het verzamelen van medische informatie van
huisarts en andere behandelaars, door verzamelen
van eigen anamnestische en onderzoeksgegevens
(conform de NHG-standaard aspecifieke lagerugpijn
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De nieuwe richtlijn lagerugpijn/ LRS voor bedrijfsen verzekeringsartsen is een sterk staaltje van
constructieve samenwerking tussen beiden
beroepsgroepen en een welkome stroomlijning en
actualisering van gedateerde voorgangers. Moge er
spoedig veel meer volgen over andere onderwerpen.

In het laatste hoofdstuk over samenwerken wordt
een goede afstemming met de (para)medische
behandelaars benadrukt met toestemming van de
werknemer.
Wie meer informatie wenst wordt verwezen naar het
bijbehorende achtergronddocument.
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Problematisch opiaatgebruik
bij volwassenen
Een handleiding voor de praktijk
W. Everaardt -van Muijen*

Opiaten

Dit artikel kan gezien worden als een handleiding
voor medisch professionals aangaande het gebruik
en de risico’s van opiaten op medisch voorschrift,
waarbij aandacht is voor het verslavende effect van
deze middelen. Dit artikel is geschreven voor medisch
adviseurs in particuliere verzekeringszaken om meer
inzicht te geven in het gebruik en de effecten van
opiaten.
Onder opiaten vallen alle middelen die een vergelijkbare
werking hebben als morfine. Opiaten zijn pijnstillers die
ook wel bekend staan als centraal werkende analgetica,
narcotica of de grote pijnstillers en worden gevonden in
ruwe opium. Ruwe opium is het gedroogde melksap dat
wordt gewonnen uit de papaver somniferum. De klassen
van opiaten bestaan uit diverse middelen zoals heroïne
en morfine. Ook bestaan er synthetische opioïden
zoals fentanyl. Opiaten worden al heel lang gebruikt,
niet alleen vanwege hun pijnstillende werking maar
vanwege hun roesopwekkende effect. In dit artikel wordt
geen onderscheid gemaakt tussen opiaten en opioïden
aangezien beiden reageren op de opioïde receptoren
en de mate van verslaving hetzelfde is. Het gaat in dit
artikel voornamelijk over de medicinale opiaten.

*

Opiaten bezetten de opioïdereceptor in het centrale
zenuwstelsel. Effecten hiervan zijn pijnstillend en
voornamelijk werkzaam bij nociceptieve pijn. Verder
hebben opiaten ook effecten zoals vertraging van de
peristaltiek en onderdrukking van de hoestreflex.
Er is daarnaast beperkt bewijs dat morfine in de
vroege fase van een hartinfarct de klachten kan
doen afnemen.1 Frequente bijwerkingen van opiaten
zijn obstipatie, misselijkheid, braken, sedatie/
duizeligheid, droge mond en jeuk. Daarnaast hebben
opiaten een direct effect op het ademhalingscentrum
in de hersenstam waardoor de kans op een
ademhalingsdepressie toeneemt bij hogere
doseringen en/of onderliggende aandoeningen zoals
slaapapneu of longemfyseem. Tramadol en codeïne
zijn middelen die vallen onder de opioïden maar niet
onder de Opiumwet. De bijwerkingen van tramadol
zijn vergelijkbaar met de hierboven benoemde
bijwerkingen. Tramadol, oxycodon en andere als
pijnstiller voorgeschreven opiaten vallen onder de
zwakker werkende opiaten.
Wereldwijd wordt er geschat dat er ongeveer 17,4
miljoen heroïne- en opiumgebruikers zijn. Gebruik
van heroïne is in Nederland al jaren lang laag, in
2019 rapporteerde 0,14 procent van de Nederlanders
ooit heroïne gebruikt te hebben wat neerkomt op
50.000 gebruikers.2 Dit betreft echter vermoedelijk
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Ontwenning/overdosering opiaten

een onderschatting gezien het feit dat problematische
drugsgebruikers minder goed in beeld te brengen
zijn door middel van steekproeven. Het aantal
regelmatige gebruikers van niet-voorgeschreven
opiaten zoals heroïne daalt al jaren. Hoewel er door
het International Narcotics Control Board (INCB)
wel een schatting wordt gemaakt zijn er geen goede
cijfers beschikbaar over het gebruik van tramadol,
oxycodon en andere zwakker werkende opiaten die
als pijnstillers worden voorgeschreven. Ook zijn
er geen goede cijfers beschikbaar over het aantal
mensen dat deze middelen gebruikt en voldoet aan
de criteria van de DSM-5 voor een stoornis in het
gebruik van middelen.3
Opioïden zoals fentanyl en oxycodon worden
voorgeschreven door zowel huisartsen als medisch
specialisten bij pijnklachten. In de periode tussen
2011 en 2017 is het gebruik van opioïden met 55%
toegenomen in Nederland, het gebruik van oxycodon
is zelfs verviervoudigd.4 Wanneer opiaten verantwoord
worden gebruikt en er is goede begeleiding dan
zijn het betrouwbare en effectieve medicijnen. Het
is echter in de laatste jaren duidelijk geworden dat
onverantwoord (langdurig) voorschijven en gebruik
van opiaten kan leiden tot overdosering, verslaving en
gewenning. In de Verenigde Staten en Canada heeft de
opiatencrisis geleid tot ernstige gevolgen. In de jaren
90 werden hier veelvuldig opiaten voorgeschreven
waarbij miljoenen mensen verslaafd raakten aan de
middelen en dit aan honderdduizenden het leven
heeft gekost. Momenteel lopen er nog rechtszaken
tegen de betrokken farmaceuten. Feit is dat de
Verenigde Staten met een bevolkingsaantal van
5% van de totale wereldbevolking tot 80% van de
wereldwijd beschikbare opiaten consumeren. In 2015
gebruikte 38% van de Amerikanen opiaten.
In Nederland heeft het ministerie van VWS de
taakgroep ‘gepast gebruik van opioïden opgericht’
om onverantwoord gebruik en voorschrijven van
opiaten terug te dringen. Er zijn voor Nederland wel
enige aanwijzingen over de werking van de zwakker
werkende opiaten waarbij er ook bij deze middelen een
risico op overdosering kan zijn.
Een andere recente ontwikkeling betreft de
wereldwijde opiatenoverdoseringcrisis. Naast de
reeds langer oplopende stijging van het gebruik van
middelen zoals oxycodon zijn er de laatste jaren
krachtige fentanyl-achtige stoffen opgedoken die
giftig zijn voor mensen in zeer lage doseringen.
Dit zijn synthetische opioïden waarbij de kans op
overdosering en overlijden zeer groot is. De aankopen
van deze stoffen verlopen voornamelijk via het
internet en het dark web. Een van de redenen dat
deze stoffen zo gevaarlijk zijn is de manier waarop de
opiaten verwerkt worden. Doordat er bindmiddelen
en vulstoffen worden toegevoegd als de stoffen
tot tabletten gevormd worden waarbij er niet goed
gemengd wordt ontstaan er tabletten met een zeer
wisselende consistentie.3
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Dagelijks gebruik van opiaten kan snel leiden tot
lichamelijke afhankelijkheid en gewenning. Bij
lichamelijke afhankelijkheid kan iemand niet stoppen
zonder dat er ontwenningsverschijnselen optreden.
Ontwenningsverschijnselen bij opiaatgebruik zijn
rusteloosheid, prikkelbaarheid, tranenvloed, loopneus,
slapeloosheid, misselijkheid, overgeven, buikkrampen,
diarree, spierpijn, ‘botpijn’, verwijde pupillen en
verhoogde bloeddruk en hartslag. De ontwenning
van opiaten wordt als zeer moeizaam en onprettig
ervaren. Met name de spierpijn en ‘botpijn’ is zeer
heftig voor patiënten. Daarnaast is het ervaren van
deze pijnen voor veel patiënten een bevestiging
dat zij de middelen nodig hebben om pijnen tegen
te gaan. Vaak zijn patiënten er op den duur van
overtuigd dat zij de opiaten nog altijd nodig hebben
als pijnbestrijding. Zodra zij dan gaan minderen en
de ontwenningsverschijnselen ervaren, worden zij
bevestigd in dit vermoeden. Ontwenning van opiaten
gebeurt al zeer snel. Omdat de doseringen van de
tabletten waarin kan worden voorgeschreven een
geleidelijke afbouw niet toelaten worden er vaak grote
afbouwstappen gezet waardoor een afbouw moeizaam
verloopt of niet effectief is. Patiënten kunnen dan
aangeven dat het niet te doen is voor hen. Voor de
voorschrijver is het goed om te weten dat het risico
op overlijden als gevolg van ontwenning van opiaten
nihil is. Het risico op overlijden bij overdosering
en intoxicatie is wel aanwezig. Er is in Nederland
de mogelijkheid om medicatie zoals opiaten of
antidepressiva zeer geleidelijk af te bouwen middels
taperingstrips, deze mogelijkheid wordt nog altijd niet
vergoed door de meeste zorgverzekeraars terwijl het
blijven gebruiken van opiaten op voorschrift wel wordt
vergoed.
Bij gewenning heeft een patiënt steeds meer van het
middel nodig om hetzelfde effect te bereiken. Dit werkt
ook misbruik in de hand waarbij patiënten proberen
om extra recepten te krijgen, hogere doseringen willen
en/of middelen proberen te verkrijgen in het illegale
circuit. Uiteindelijk ligt verslaving en overdosering op
de loer. In theorie kan iedereen verslaafd raken aan
opiaten voornamelijk vanwege de gewenning (ook wel
tolerantie genoemd) en de craving (trek in het middel)
die sterk kan zijn bij opiaatgebruik.
Verslaving
Verslaving is een naar chroniciteit neigende
hersenaandoening waarbij er veranderingen optreden
in de hersenen en met name in het beloningssysteem.
In theorie kan iedereen een verslaving ontwikkelen
als een bepaald middel of gedrag maar vaak en lang
genoeg gebruikt of gedaan wordt. Toch blijkt in de
praktijk dat bepaalde personen gevoeliger zijn voor
het ontwikkelen van een verslaving dan anderen. Het
is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de oorzaak is
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de bloeddruk en hartslag en risico op overlijden.
Gelijktijdig gebruik van andere middelen is
risicovol bij opiaatgebruik. Zo kan het gebruik van
stimulerende middelen zoals cocaïne de effecten van
opiaten tijdelijk verminderen waarbij de effecten van
de opiaten weer sterker worden als de stimulerende
middelen uitwerken. Dit kan overdosering in de hand
werken. Over de behandeling van overdosering zal in
dit artikel verder niet worden ingegaan.
Ontwenningsverschijnselen van opiaten worden
ernstiger naarmate er meer tijd verstrijkt en zijn
afhankelijk van het middel wat gebruikt is. Zo treed
ontwenning van heroïne binnen enkele uren op
terwijl dit bij methadon tot 36 uur kan duren. Het
behandelen van ontwenningsverschijnselen is in
essentie eenvoudig, deze zullen namelijk verdwijnen bij
het toedienen van opiaten. Op het moment dat iemand
probeert om af te bouwen of te stoppen met het gebruik
van opiaten zijn deze ontwenningsverschijnselen
veel moeilijker om te behandelen. Er zijn andere
medicamenteuze interventies die toegepast kunnen
worden bij opiaatontwenning, hierbij gaat het vooral
om symptoombestrijding zoals het tegengaan van
slapeloosheid of spierkramp.
Het bereiken van totale en langdurige abstinentie van
opiaten is het doel van veel patiënten, dit is echter
niet voor iedereen haalbaar. Het terugvalpercentage
is hoog mede door de craving die gebruikers ervaren,
het risico op overdosering en dus overlijden is
aanwezig en de ontwenningsverschijnselen zijn zeer
heftig. Er zijn verschillende manieren om ontgifting
(het volledig abstinent zijn van opiaten) te bereiken.
Abrupt staken zonder ondersteunende medicatie vindt
sporadisch plaats en eigenlijk altijd buiten de reguliere
verslavingszorg. Binnen de verslavingszorg wordt vaak
gebruik gemaakt van een klinische detoxificatie en/of
instellen op opiaten zoals methadon of buprenorfine
waarbij deze geleidelijk worden afgebouwd. Bij het
afbouwen van deze medicatie kan het alsnog nodig
zijn om ondersteunende medicatie te verstrekken.
Bij het afbouwen is het van belang om hier de tijd
voor te nemen en dit vooral niet te snel te doen.
Verder komt het regelmatig voor dat patiënten een
onderhoudsdosering van methadon of buprenorfine
houden voor enige tijd of voor langere tijd.5

van het ontwikkelen van een verslaving. We weten
wel dat dit heeft te maken kan hebben met bepaalde
psychische kwetsbaarheden of co-morbide bestaande
stoornissen. Zo wordt vaak gezien dat patiënten
met ADHD middelen gebruiken om de symptomen
van ADHD te dempen en dat mensen met trauma’s
vaker middelen gebruiken. Daarnaast spelen sociale
factoren een rol. Wanneer er in een vriendengroep
veel gebruikt wordt is de kans dat iemand dit ook zal
doen groot. Erfelijke belasting speelt een rol waarbij
kinderen van ouders met een verslaving meer risico
lopen op het ontwikkelen van een verslaving. Mensen
met een verslaving zijn impulsiever en minder goed
in staat zijn om beslissingen te nemen dan mensen
zonder verslaving. Of deze personen al impulsiever
waren en daardoor meer risico liepen op een verslaving
of dat zij impulsiever zijn geworden door gebruik
is niet duidelijk. Onderzoek naar de neurobiologie
van verslaving heeft aangetoond dat langdurige
en herhaalde blootstelling aan genotmiddelen kan
leiden tot veranderingen in diverse hersenfuncties.
Deze veranderingen kunnen lang aanhouden. Bij
het ontwikkelen van een verslaving worden deze
hersenfuncties verstoord. Er zijn een aantal processen
in de hersenen die gelinkt worden aan verslaving.
Zo speelt positieve bekrachtiging als gevolg van de
positieve effecten van genotmiddelen waarschijnlijk
een grote rol bij het beginnen van gebruik. Waarbij
er uiteindelijk steeds meer van het middel nodig is
om dezelfde effecten te krijgen. Een ander proces
is het idee dat verslaving en met name herhaald
gebruik leidt tot overgevoeligheid van delen van
de hersenen die betekenis toekennen aan prikkels.
Hierdoor krijgen prikkels die te maken hebben met
gebruik en verslaving meer aandacht dan andere
prikkels hetgeen gebruik kan uitlokken. Een derde
proces is dat gebruik een gewoonte wordt doordat
vaste gedragspatronen als het ware inslijten. Dit heeft
te maken met vaste prikkels die geassocieerd worden
met gebruik nadat de aanvankelijke positieve effecten
van gebruik zijn vervaagd. Gevolg hiervan is dat de
positieve emoties waardoor iemand aanvankelijk
ging gebruiken er niet meer zijn en iemand vooral
gaat gebruiken om negatieve gevolgen tegen te gaan
zoals negatieve gevoelens, gevoelens van leegte en/
of ontwenningsverschijnselen. Vermoedelijk spelen
al deze processen een rol bij het ontwikkelen van
verslaving en kunnen ze naast elkaar bestaan.5

Conclusie
Samenvattend is er over het algemeen sprake van een
stoornis als patiënten een langere periode opiaten
gebruiken en merken dat ze hier niet mee kunnen
stoppen. De problematiek is complex en divers waarbij
het van belang is om zorg op maat te leveren. Wat
bij de ene patiënt goed werkt hoeft bij een ander niet
zo te zijn. Het kan lastig zijn om een verslaving aan
opiaten te signaleren, zeker als het gaat om opiaten op
voorschrift. Het is goed om alert te zijn op patiënten
die sneller door hun recepten heen gaan dan zou
moeten, via andere wegen aan medicatie proberen te

Behandeling van opiaatafhankelijkheid
In vergelijking met andere middelen is een
opiaatafhankelijkheid een ernstige aandoening waarbij
de ontwenning zeer onprettig en langdurig is. Op het
gebied van crisis zijn er bij opiaatgebruik twee typen
crises, aan de ene kant de overdosering of intoxicatie
en aan de andere kant de ontwenning. Symptomen
van een opiaatintoxicatie zijn veranderingen in
het bewustzijn, ademhalingsdepressie, daling van

GAVscoop, jaargang 25, nummer 3, december 2021

98

komen of om hogere doseringen vragen. Problematisch
gebruik ligt op de loer wat snel over kan gaan in

verslaving. Het stoppen met opiaatgebruik is iets wat
veel mensen onderschatten.
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Impressie MC-symposium
‘De dokter en de taal’
C. Lelieveld

geput uit de respons op de vraag naar medische
spellingstruikelblokken onder het lezerspubliek.

Op 28 september 2021 werd het tot tweemaal
toe uitgestelde Medisch Contact symposium
De dokter en de taal gehouden ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan. In zijn inleiding nam
hoofdredacteur van Medisch Contact en gynaecoloog
Bertho Nieboer ons mee terug in de tijd naar de
stationsrestauratie te Zutphen waar op 24 augustus
1941 de artsenverzetsorganisatie het Medisch Contact
werd opgericht. Op 16 juni 1945 kwamen tientallen
artsen van deze artsenverzetsgroep-organisatie in
Utrecht bijeen en besloten dat er een vakblad moest
komen met de naam van de verzetsbeweging. Op
dinsdag 28 september 2021 -75 jaar later- werd dat
gevierd tijdens het tot tweemaal toe uitgestelde
Medisch Contactsymposium ‘De dokter en de
taal’ in het Beatrixtheater in Utrecht. Naast het
ontstaan van Medisch Contact vroeg hij aandacht
voor het ontstaan van taal, waarbij hij via Pieter
Breughel’s ‘Toren van Babel’ en de Babylonische
spraakverwarring stilstond bij de verschillende
betekenis van een woord of afkorting in een andere
setting. Zo is bijvoorbeeld nitro nitrufurantoïne voor
de uroloog en nitroglycerine voor de cardioloog,
OAC is orale anticonceptie voor de gynaecoloog
en orale anticoagulantia voor de cardioloog; en als
de uitslag van een test negatief is, is dat dan goed
of slecht nieuws? Ten slotte werd de eerste editie
aan van Het Groot Medisch Dictee aangekondigd.
Bij de samenstelling daarvan was onder andere
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Jolanda van der Velden, huisarts te Breda en voormalig
tropenarts gaf concrete voorbeelden van mensen met
een taalprobleem. Zo ontving zij een patiënt met een
migratieachtergrond op het huisartsenspreekuur,
die al eerder een ‘uitlegbrief’ had ontvangen over
coloscopie in combinatie met een vragenlijst. Die
was niet ingevuld, want die was niet begrepen door
laaggeletterdheid. Dat leidt dus tot delay. Er zijn 2,5
miljoen laaggeletterden in Nederland, dus het gaat
over een structureel probleem. Wat te denken van
het aanmaken van een DigiD; dat is ingewikkeld
voor veel mensen/digistarters. Die zijn hierdoor niet
zelfredzaam. Verder is de vaccinatiebereidheid minder
groot in achterstandswijken, de mensen worden
niet bereikt. Ten slotte: de informatie op etiketten
van medicatie ‘tweemaal daags twee’ blijkt vaak niet
te worden begrepen en dat geldt niet alleen voor
personen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
Expliciteer dus en instrueer de apotheek tot de
instructie ’s ochtends twee en ’s avonds twee. Een
handleiding en e-learning zijn inmiddels ontwikkeld
om begrijpelijke etiketten te implementeren. Jolanda
eindigde haar presentatie met aandacht voor de
landelijke terugvraagdag. Die was op 4 oktober 2021.
Dit is een initiatief van Pharos. Terugvragen helpt bij
goede zorg en heeft een bewezen gunstig effect op
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uitkomsten van zorg. Met de terugvraagmethode (ook
wel terugvertelmethode) kun je als zorgprofessional
nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen.
Je doet dit door de patiënt te vragen om in eigen
woorden te vertellen wat jullie zojuist hebben
besproken. Hierna kun je, indien nodig, bijstellen
of aanvullen. Belangrijk is hierbij om de vraag bij
jezelf te houden. Je zegt ‘Ik wil graag weten of ik het
goed heb uitgelegd. Wat gaat u thuis vertellen (of
doen?)’. Belangrijk is om de patiënt niet het gevoel
te geven dat je hem/haar controleert. Of patiënten
en cliënten zelf de regie kunnen nemen over hun
gezondheid, is afhankelijk van de mate waarin zij de
gegeven informatie begrijpen. De terugvraagmethode
is breed toepasbaar, bijvoorbeeld bij het uitleggen van
medicijngebruik, bij samen beslissen, bij adviezen
over leefstijl, het geven van ontslaginformatie of
praktische informatie over de vervolgstappen van het
behandeltraject.
Toen kwam het dictee. Het werd in rap tempo
voorgelezen door eindredacteur Kees Klaver.
Er waren diverse verraderlijke spellingsstruikelblokken
waaronder: gillesdelatourettesyndroom, epididymitis,
amitriptyline, belonefobie (?!), gerestylede, DSM-5.
Tijdens de prijsuitreiking bleek het maximum aantal
fouten 19 te zijn, waar de winnares slechts twee fouten
had gemaakt. Uw redacteur had er een stuk vijf en viel
helaas net buiten de prijzen.
Michael van Balken, uroloog in het Rijnstate ziekenhuis
te Arnhem die een passie voor taal heeft gaf een
workshop met de titel ‘Taal is zeg maar niet mijn
ding’. In Nederland zijn er 1,5 miljoen mensen, die
niet goed kunnen lezen/schrijven en die daardoor
moeite hebben om hun weg in de zorg te vinden. Als
personen > 65 jaar worden meegeteld gaat het over
2,5 miljoen mensen. Laaggeletterdheid is niet identiek
met analfabetisme (een kwart miljoen in Nederland).
Laaggeletterdheid impliceert dat dingen die voor
veel mensen vanzelfsprekend zijn dat niet zijn. Wat
de zaak compliceert is verbergen van het probleem
(taboe) én unawareness van de medische professional.
Laaggeletterden missen gezondheidsvaardigheden, dat
is het vermogen om informatie over de gezondheid
te beoordelen bij het nemen van beslissingen over
de gezondheid. In Nederland gaat het over ca.
30% van de bevolking. Als informatie niet wordt
begrepen wordt het maken van keuzen bemoeilijkt
met als gevolg meer complicaties en hogere sterfte.
Bij nadenken over wat beter/helderder/duidelijker
kan in de communicatie bleek dat er een ‘mer á
boire’ was, die al ver voor de spreekkamer begint,
bijvoorbeeld bij brieven die mensen ontvangen of
bij de bewegwijzering in het ziekenhuis. Plaatjes/
pictogrammen helpen, en wat nog beter is een
praatje bij een plaatje of een animatie/filmpje. Van
Balken vroeg aandacht voor het project Aap-NootNier, een project waarbij informatiemateriaal wordt
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ontwikkeld dat toegespitst is op de urologische
patiënt met lage gezondheidsvaardigheden. Dit
heeft inmiddels geresulteerd in nieuwe duidelijke
beeldfolders die ervoor zorgen dat patiënten begrijpen
wat er gaat gebeuren tijdens een behandeling of
wat ze moeten doen om de behandeling te laten
slagen. Dat impliceert gezondheidswinst. Adviezen:
stel de terugvraag, communiceer op B1-niveau, zet
ervaringsdeskundigen in, gebruik plaatjes met tekst,
be a literacy hero!
Emeritus hoogleraar medische geschiedenis
Mart van Lieburg behandelde in vogelvlucht
‘Dokterstaal tussen toen en nu, de ontwikkeling
van medisch vakjargon’. Hij behandelde de traditie
van medische woordenboeken en hij ging terug tot
halverwege de zestiende eeuw met het boek van
Lorenz Fries Synonima und Gerecht (1519), het
boek Dictionarium Medicum van Henri Estiënne
(1564) en het Lexicon medicum Graeco-Latinum
van Bartholomeus Castellus. Lezen van deze
boeken vereiste kennis van Latijn en/of Grieks.
In de zeventiende eeuw legde Steven Blankaart de
basis voor Nederlandse medische woordenboeken.
Hij gaf niet alleen een Nederlandse, maar ook
een Franse, een Duitse én een Engelse vertaling.
Halverwege de negentiende eeuw was er een grote
omslag, een cesuur in de geschiedenis van het
medisch jargon, want Grieks en Latijn waren vanaf
toen niet langer de standaard. Redacteur-gérant van
Rijnberk (1875-1953) was de langstzittende (19141946) hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde. Hij schreef veelvuldig over het
zijns inziens belabberde medisch taalgebruik. Hij
gaf de aanzet tot het ontstaan van het ‘Vertalend
en verklarend woordenboek van uitheemsche
geneeskundige termen’, dat later leidde tot Pinkhof
geneeskundig woordenboek. Voor een goede
communicatie tussen medici was het zijns inziens
van belang dat de nauwkeurige betekenis van
de gebruikte terminologie werd vastgelegd. Van
Rijnberk wijdde in 1914 het artikel ‘Nederlandsche
taal of geneeskundig bargoensch?’ aan deze
kwestie. Vier jaar nadien sneed hij het vraagstuk
opnieuw aan in een reeks artikelen. Op zijn
instigatie werd door de redactie van het Tijdschrift
een commissie voor de geneeskundige vaktaal in
het leven geroepen. Van deze commissie maakte
onder anderen de medicus Herman Pinkhof (18631943) deel uit. Hij kreeg de taak een alfabetische
lijst met uitheemse geneeskundige termen en de
Nederlandse vertaling ervan samen te stellen. Het
resultaat van zijn inspanningen was het in 1923
uitgekomen Vertalend en verklarend woordenboek
van uitheemsche geneeskundige termen. Het boek
werd een bestseller, dat inmiddels voorzien van de
gewijzigde titel Pinkhof geneeskundig woordenboek
met een 10e herziene druk in de 21e eeuw door
een nieuwe generatie artsen wordt geraadpleegd.
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Het geneeskundig woordenboek van Pinkhof
(de Pinkhof) staat bij de meesten van ons in de
boekenkast. Maurice Bernard Coëlho was een Joods
psycholoog en een veelschrijver, die zich net op tijd
voor de oorlog in veiligheid kon brengen. Wat hij
toevoegde was een soort van ondertiteling waardoor
een zakencyclopedie ontstond. Daarbij maakte hij
een register van het woordenboek. Dat heet dan een
reversicon.
Michel van Baal is hoofd publicatie van de
KNMG en voordien gedurende circa tien jaar
communicatiemanager van André Kuipers. Hij ging
in op de basis van communicatie, het effect van
social media, het waarom van social media en do’s
en dont’s. Onder social media vallen bijvoorbeeld
snapchat, instagram, twitter en facebook. Whatsapp
niet. Communicatie is gericht op emoties. Mensen
zijn verhalenvertellers. Er zijn drie rollen: de
goede partij, de slechte partij en het slachtoffer. Te
vergelijken met de dramadriehoek. Framing wordt
vaak toegepast. Te onderscheiden zijn klassieke en
populistische framing. In klassieke framing wil je
zelf de goede partij zijn, de held. In populistische
communicatie wil je echter graag slachtoffer zijn,
want dan kun je zeggen: ik word gedemoniseerd.
Als dat gebeurt worden wij, het publiek de redder,
in het ergste geval een anoniem trollenleger. Op
social media is een veel toegepaste strategie om
de achterban van de ander boos te maken. Dat
overkwam bijvoorbeeld D66-Kamerlid Tjeerd
de Groot, die in 2019 een voorstel indiende tot
halveren van de veestapel om de woningbouw op
gang te helpen. Het bracht grote onrust teweeg bij
hardwerkende boerengezinnen. Hij kreeg veel over
zich heen op social media. Voordeel was wel dat hij
eigenaar van het verhaal werd en dat er in de media
altijd om zijn mening gevraagd werd. Dat is dan dus
toch effectief. Er zijn talloze voorbeelden dus de
vraag dringt zich op: waarom dan toch social media?
Het antwoord is meervoudig: omdat je mensen moet
opzoeken op plaatsen waar zij zijn, omdat het best
wel gezellig is, omdat je heel snel een antwoord op
een vraag kunt krijgen, omdat je heel veel mensen
kunt bereiken (bijvoorbeeld #stormpoolen, toen er
een treinenchaos was en mensen elkaar vonden om
een autorit te delen) of omdat je in contact kunt
treden met interessante mensen. Denk wel aan:
er zijn gedragsregels, maak keuzen op basis van
wat je ermee wilt, wees je bewust van je status als
arts, houd je social media gezond, wees open en
transparant, laat iets van jezelf zien, maar houd privé
privé, leer de ongeschreven regels en last but not
least: laat je niet boos maken. In 2018 werd een lijstje
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opgesteld dat een indicatie geeft voor het vertrouwen
dat anderen hebben in een beroepsgroep, de veracity
index. Verpleegkundigen staan bovenaan gevolgd
door artsen. Adviezen voor als je je op het social
mediapad begeeft: wees selectief (want social media
zijn ontworpen om verslavend te zijn), stel je filters
strak in, gebruik genegeerde woorden, gebruik ‘mute/
block’ ruimhartig, zet ‘notifications’ uit, installeer
social media niet op alle apparaten en steun collega’s
indien nodig. Filterknoppen helpen. Zorg voor een
goede mix van de werk-jij en je privé-jij. Do’s en
dont’s: Je kunt op social media niet privé iets anders
vinden dan wat je zakelijk vindt en we moeten je wel
een beetje leren kennen. Hij besloot met het advies
om nooit boos te worden en om als collega’s hun
best doen en ‘shit’ over zich heen krijgen om ze te
steunen ook al ben je het niet met ze eens.
Ten slotte werd de laatste wetenschappelijke
presentatie van de dag verzorgd door hoogleraar
gezondheidspychologie Universiteit van Leiden
Andrea Evers. Zij is een internationaal expert op
het gebied van placebo-effecten bij lichamelijke
klachten.
Taal is een breed begrip. Naast verbale communicatie
is er non-verbale communicatie en de context. Daar
gaat placebo over. Mensen onthouden 10% van
wat ze lezen en 20% van wat ze horen, als sprake
is van stress zelfs nog minder. Meer dan 80% van
communicatie is non-verbaal, 7% is gesproken
woord, 38% is de toon en 55% is lichaamstaal.
Het belang van de context wordt geïllustreerd
door het bewezen feit dat warme, vriendelijke
en empathische artsen, die een geruststellende
houding aannemen effectiever zijn dan meer
formeel ingestelde collegae. Het mechanisme van het
placebo-effect wordt verklaard door contextfactoren.
Dat gaat vrij ver en betreft niet alleen het effect van
medicatie (anti-depressiva, pijnstillende medicatie),
maar ook het effect van operatieve behandeling
van artrose. Een gunstige verwachting van een
behandeling is medebepalend voor de uitkomst. Bij
elke behandeling is sprake van een placebo-effect
door contextfactoren, psychologische factoren en
een leereffect. De omvang van een placebo-effect
is de helft van het behandelingseffect. Bij kinderen
speelt het ook en is het zelfs iets meer en ook bij
dieren (conditionering). Placebo kan ook negatief
uitpakken, dan heet het nocebo, denk aan de
bijsluiter van medicatie.
Cabaretier, schrijver, muzikant, presentator en
marathonloper Dolf Jansen sloot de dag af met de
voorstelling ‘Dolf en de dokter, de snelste diagnose
ooit’. Hij deed het om niet.
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Ervaringen 23e EUMASS-congres
A.H. Hosman
Dit jaar had het European Union for Medicine in
Assurance and Social Security (EUMASS) Congress
& Swiss Insurance Medicine (SIM) Annual Meeting
plaats in Basel, maar wel digitaal en na een jaar
uitstel.
Bij binnenkomst in de digitale lobby viel op dat er
veel Nederlanders aanwezig waren, voornamelijk
verzekeringsartsen van het UWV (Figuur 1).
Austria

Belgium

1%

9%

Finland

1%
5%
3%
10%

64%

1%
3%
3%

France

Germany

Netherlands

Norway

Others

Sweden

Switzerland

Figuur 1 Participants (859) and Country split.

Er kon in de lobby op bezoek gegaan kon worden
bij de sponsors van het congres. Dit betrof Zwitserse
verzekeringsmaatschappijen en een groot Zwitsers
Medisch Adviesbureau. Bij de digitale posterruimte
was er veel buitenlands werk dat niet altijd even
toepasselijk was in ons moederland. Samen met
Jan Buitenhuis en orthopeed Braakman had ik zelf
een posterpresentatie gemaakt over het percentage
malrotatie na de plaatsing van een mergpen in het
dijbeen dat op basis van een literature review als
verwijtbaar beschouwd kan worden (40 graden; nog
te publiceren). Het was jammer dat de posters niet
toegelicht konden worden met korte presentaties;
toch één van de doorgaans leukere onderdelen
van een congres. Leuk was het dat onze poster
posternummer 1 was en zodoende mogelijk wat vaker
door bezoekers gezien is (Figuur 2).
Het merendeel van het wetenschappelijke werk
stond in het teken van toekomstinschattingen.
Veel buitenlands werk, maar ook nederlandse
studies. Zo was er een overzichtelijke poster van
het Amsterdam UMC door Snoeck-Krijgsman1
waarin een evidence based methode opgesteld
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voor invaliditeits toekomstrisico. De poster
van Lemlijn-Slenter2 gaf een studieopzet weer
ter evaluatie van chronische gastrointestinale
aandoeningen op algehele gezondheidservaring
van patienten. Draga3 presenteerde een analyse
van ruim 27000 arbeidsongeschikten waarbij
depressie, PTSS en tussenwervelschijfaandoeningen
hadden een correlatie met het aanhouden van de
arbeidsongeschiktheid op 1 jaar na de primaire
verzuimmelding. Angst en aspecifieke rugklachten
waren juist negatief gecorreleerd met het aanhouden
van de arbeidsongeschiktheid.
Er waren twee interessante Nederlandse presentaties
om uit te lichten:
1. De herkenning van waarschijnlijke malingering
van gezondheidsklachten: ervaringen van
Nederlandse socialezekerheidsprofessionals
werd besproken door Tolkacheva4. In mei 2019
hadden 1113 professionals, bezig met cliënt
beoordelingen, anonieme digitale enquêtes
ingevuld met daarin algemene opinie vragen
over waarschijnlijke malingering, subjectieve
inschattingen van mogelijke malingerende
redenen door cliënten, wijzen van herkenning,
acties en drempels om verdachten te melden.
De meeste medewerkers erkennen het gevoel
dat sommige cliënten mogelijk betrokken
zijn bij malingering. Bijna de helft van de
medewerkers baseert dat gevoel op intuïtie,
inconsistenties in dossiers of ongeloofwaardige
overdreven klachten. De meeste professionals
schatten psychische klachten in als de meest
waarschijnlijke gezondheidsproblemen voor
overrapportage. Ze weten echter niet altijd hoe ze
met hun gevoelens over verdachten om moeten
gaan en ervaren drempels om deze binnen een
speciale afdeling te bespreken, waarbij cliënten
nader onderzoek doen. De meest voorkomende
belemmeringen zijn de vertrouwelijkheid
van arts en patiënt, de complexiteit van het
rapportageproces, onwil om de cliënt (onterecht)
de schuld te geven of te wantrouwen, en onwil
om in deze rol te handelen. In de meeste
gevallen dat professionals het gevoel hebben
dat een cliënt te veel rapporteert, melden ze
dit niet. Het behandelen van dit onderwerp
binnen dit onderzoek werd relevant geacht voor
landen waarin het socialezekerheidsstelsel een
geïntegreerd onderdeel is van de welvaart.
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The blameworthy degree of malrotation in patients with a femoral
fracture treated with an intramedullary nail
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Introduction

The positioning of an intramedullary femoral nail is an important determinant of postoperative mobility and
treatment outcome. Malrotation in fracture reduction is a major reason for revision after intramedullary nail
placement. The aim of this study was to evaluate the literature on rotation errors after intramedullary
femoral nail placement. Nowadays awareness on malrotation is continuously provoked in the literature
and new techniques are being implemented (i.e. broader use of pre-operative planning software and
computer assistance). Cohort series of 5-25 years ago seem eminently suitable to substantiate current
actions; Outliers in these cohort groups are considered to be preventable malrotation errors in the current
time frame. After all, there will always be outliers (e.g. due to the learning curve), but outliers from 5-25
years ago can arbitrarily be regarded as preventable malrotations, given newly developed techniques.

Methods
Pubmed Library was searched. Searches were limited to English studies published after January 1st, 1995
until January 1st 2016. Studies were included if patients were treated with intramedullary nailing for
traumatic femoral fractures.
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5

(Hotz, Zeilweger, and Kach

Characteristics
>10
Identification

Screening

Eligibility

Included

1999; Stephen et al. 2002;

Records identified through
databases searching (n=93)

Records screened (n=64)

Full-text articles assensed for
eligibility (n=43)

Studies included in
contemplation (n=21)

Gösling et al. 2009; Weil et

Full text articles excluded with
reasons (n=22)

Studies used in malrotation
table (n=16)

Records excluded on abstract
Records excludes on title (n=29) (n=21)

al. 2014: Ciftdemir et al.
2015)
>15

Database(s)

Search terms

Pubmed

(((”Fracture Fixation,

17 (1594)

11

(Yang et al. 1998; Jiang et
al. 2002; Jaarsma, Pakvis,
et al. 2004; Gugala et al.
2011; Citak et al. 2011;

Intramedullary”[Mesh]) OR “Bone

Hüfner et al. 2011; Liodakis

Nails”[Mesh]) OR ((nail* [tiab]) OR

et al. 2011; Ayalon et al.

(intramed* [tiab]))) AND ((”Femoral

2014; Patel et al. 2014;

Fractures”[Mesh]) OR (femur* [tiab]))

Ciftdemir et al. 2015; Kim et

AND ((malrotation*) OR (DFV) OR
(version*))

al 2015)
* Total number of fractures for which a percentage of malrotation characteristic was reported.
** Number of studies in which a malrotation characteristic was reported.

Results
There was no consensus on malrotation characteristics described in literature in study cohorts 5-25 years
ago. Maximum values lie around 40º, according to the largest patient cohort study with data histogram.

Conclusion
A review of the literature appears to be a useful tool in determining the degree of malrotation to be
considered blameworthy after intramedullary marrow pin placement; A malrotation position of 40º is
considered culpable. It is essential that the orthopedic community invests in further prevention
techniques.

University Medical Center Groningen,
Dutch Academic Center for Insurance Medicine (DACIM), Groningen, The Netherlands

2. Hoekstra5 beoordeeld
incidentie en associaties
van een psychische
stoornis met niet
voltijds kunnen werken.
Van de 40.263 WWgerechtigden in 2016
(gemiddelde leeftijd 48,7
jaar; 53,6% vrouw) werd
bij 12.901 (32%) een
psychische stoornis als
hoofddiagnose gesteld
(gemiddelde leeftijd
44,4 jaar; 55,4% vrouw).
Van de eisers met een
psychische stoornis was
door de meerderheid
(77,2%) beoordeeld
met een resterend
arbeidsvermogen.
Binnen deze groep
werd een meerderheid
aangegeven nog
fulltime te kunnen
werken. Onvermogen
om fulltime te werken
verschilde tussen
specifieke diagnoses en
was geassocieerd met
geslacht, leeftijd en
opleidingsniveau.
Al met al een leuke eerste
digitale congreservaring,
waarbij het bij enig
gebrek aan interactie
(zoals de ontbrekende
posterpresentaties) wel te
hopen is dat de congressen
spoedig weer in real life
zullen plaats hebben.

Figuur 2. The blameworthy degree of malrotation in patients with a femoral fracture treated with
an intramedullary nail.
Referenties
1. Prognosable. A Stepwise method for an evidence-based and tailored disability prognosis evaluation. S. Snoeck - Krygsman,
F. Schaafsma, B. Donker - Cools, C. Hulshof, L. Jansen, R. Kox, J. Hoving.
2. Design of a study to map the domains of positive health in patients with chronic gastrointestinal disorders. A.H.W.M.
Lemlijn-Slenter, K.A.P. Wijnands, N. Wolter, A.A.M. Masclee, A. de Rijk.
3. Factors associated with work disability one year after sickness absence in unemployed owrkers in the Netherlands. R.
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T. Hoekstra, H. J. Boersema, F. Abma, S. Brouwer.
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Onder ons gezegd en gezwegen
drs. B. van Lauw-Kous

Hodie mihi, cras tibi
Tijdens een hardlooprondje
gedurende een countrysidetrip
in de Achterhoek in het precoronatijdperk las ik boven de
poort van de begraafplaats aan
de Loolaan te Doetinchem de
tekst ‘Hodie tibi, cras mihi’. Dat
is Latijn en betekent ‘heden gij, morgen ik’. Dat is
correct gelet op de context ter plaatse.

Ik kende de tekst als ‘hodie mihi, cras tibi’. Dat
betekent: heden ik, morgen gij, anders gezegd
vandaag is het mijn beurt, morgen die van u.
Het is een uitspraak die de sterfelijkheid van
de mens uitdrukt en die wel wordt gebruikt
als grafspreuk. Zo werd ik tijdens mijn
hardlooprondje met als doelen fitheid, vitaliteit,
conditie, shape en inherent daaraan een lang
leven, nietsvermoedend geconfronteerd met de
eindigheid van het bestaan. Het zette mij aan tot
denken en tot research.
Hodie mihi, cras tibi is te herleiden naar het
joodse boek Wijsheid van Jezus Sirach. Dit
boek behoort tot de katholieke canon van de
Heilige Schrift. Het bevat spreuken, smeekbeden,
dankpsalmen en hymnische teksten. Het boek
Wijsheid heet in de traditie van de Latijnse Kerk
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Ecclesiasticus, een titel waarvan de betekenis niet
zeker is. Betekent het ‘kerkelijk’, dan slaat dat
ofwel op het deuterocanonieke karakter* van het
boek ofwel op de grote waardering die het boek
genoot: het werd graag in de kerken voorgelezen.1
Verdere research met als zoekterm hodie mihi,
cras tibi kwam ik terecht op de site van de digitale
bibliotheek voor de Nederlandse letteren
(www.dbnl.org).2 Tabu is het taalkundig
bulletin van het Nederlands Instituut van de
Rijksuniversiteit Groningen. In Tabu jaargang
27 staat een zeer interessante -helaas voor
linguïstische/grammaticale leken moeilijk/
onleesbare- taalkundige verhandeling van Ron
van Zonneveld en Roelien Bastiaanse met de
naam ‘Nevenschikking zonder nevenschikker:
‘heden ik, morgen gij’. De auteurs gaan ervan
uit dat hodie mihi, cras tibi een nevenschikking
is zonder zichtbaar nevenschikkend voegwoord
en zij voelen zich gesteund door de variant van
Jezus Sirach in Ecclesiasticus ‘mihi heri et tibi
hodie’ (gisteren ik, jij vandaag). In deze zin staat
het woordje ‘et’ (en). Van Dale vertaalt ‘hodie
mihi, cras tibi’ als: ‘vandaag overkomt het mij,
morgen u.’ Dus hier ontbreekt een voegwoord en
dat is niet het enige. Want waar komt “overkomt
het” vandaan? Heden ik, morgen gij staat niet
op zich. Er zijn meer voorbeelden: eerst ik, dan
de ander; eerst de man, dan de bal; boek open,
koppen dicht; licht uit, spot aan; oogjes dicht,
mondje open en geen gezeik, iedereen rijk (De
Tegenpartij, Van Kooten en De Bie). Al deze
zinnetjes zijn nevenschikkingen. Dat komt niet
door de pauze aangegeven door de komma, want
er zijn soortgelijke voorbeelden waarin eerder
sprake is van een beknopte implicatie, als het
ware ‘als-dan’. Bijvoorbeeld: ‘bomen dicht, motor
af’ moeten we lezen als: als de bomen dicht zijn
moet u de motor afzetten. Minizinnetjes zonder
persoonsvorm heten ook wel small clauses of

* bron: www.wikipedia.nl
Er zijn tien boeken die, hoewel ze niet tot de Hebreeuwse
canon behoren, door de katholieke kerk en de oostersorthodoxe kerken gezaghebbend worden geacht. Deze
boeken worden deuterocanonieke boeken genoemd. Ze zijn
ontstaan in de periode tussen de Hebreeuwse Bijbel en het
Nieuwe Testament in.

104

de fair innings-benadering (jongeren krijgen
prioriteit) en de rule of rescue-benadering (accent
op de urgentie van het gezondheidsprobleem).

absolute constructies. Andere voorbeelden:
boompje groot, plantertje dood of avondrood,
regen in de sloot. De voorbeelden hebben gemeen
dat er geen zichtbare verbinding tot stand
gebracht wordt tussen wat links en rechts van de
komma staat.
In de toen volgende verhandeling verdwaalde
schrijver dezes, dus ik heb ervoor gekozen om
het hierbij te laten en om terug te keren naar de
eindigheid van het menselijk stoffelijk bestaan.
De enige zekerheid van het aardse bestaan
is de dood. Dat is altijd zo geweest, maar de
levensverwachting van de mens is gedurende de
evolutie flink toegenomen. Neanderthalers waren
al blij als zij dertig jaar oud werden, een enkeling
werd veertig jaar, maar dat waren uitzonderingen.
Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw
is de levensverwachting in Nederland aanzienlijk
gestegen. Rond 1850 lag de gemiddelde levensduur
van mannen rond de 38 jaar en die van vrouwen
rond de 40 jaar.3 In 2019 was de levensverwachting
bij geboorte 80,5 jaar voor mannen en 83,6 jaar
voor vrouwen. De resterende levensverwachting
op 65-jarige leeftijd was 19,2 jaar voor mannen en
21,7 jaar voor vrouwen. Een 65-jarige man wordt
naar verwachting dus 84,2 jaar en een 65-jarige
vrouw 86,7 jaar.4
Dat zijn verheugende en mooie vooruitzichten.
Maar men zegt wel: ouderdom komt met
gebreken. En ook: time is money. Hoeveel mag
gezondheidswinst kosten? Is er een maximum?
En indien ja, hoeveel is dat? Hier begeven we
ons op medisch ethisch glad ijs. Moet alles wat
medisch technisch kan? Ziektekostenverzekeraars
beoordelen aanvragen in zogenaamde Qaly’s:
Quality Adjusted Life Years. De qaly is een begrip
dat gebruikt wordt in een kostenutiliteitsanalyse,
een economische beschouwing van de zin
en effectiviteit van een behandeling in de
gezondheidszorg. Het staat voor een extra
levensjaar in goede gezondheid. Het concept
werd in 1968 door Herbert E. Klarman als eerste
toegepast.5
In de uitgave Ziektelast in de Praktijk van
Zorginstituut Nederland (2018) worden drie
categorieën onderscheiden6 :
Ziektelast
Referentiewaarde voor de
maximale meerkosten
(€) per QALY
Van 0,1 tot en met 0,4
Tot € 20.000 per QALY
Vanaf 0,41 tot en met 0,7
Tot € 50.000 per QALY
Vanaf 0,71 tot en met 1,0
Tot € 80.000 per QALY

De proportional shortfall methode neemt een
tussenpositie in tussen de andere twee. Over wat
als eerlijk of rechtvaardig geldt kan men van
mening verschillen. Het Zorginstituut kiest voor
proportionall shortfall methode als manier om
ziektelast te bepalen.
Hoe verhoudt bovenstaande zich tot de
maatschappelijke discussie over het dorre hout?
Tijdens de coronacrisis vergeleek columniste en
opiniemaker Marianne Zwagerman oude mensen
met dor hout. Zij heeft er heel wat opschudding
mee veroorzaakt. Wat zij (als natuurmens)
bedoelde was dat niet de hele economie opgeofferd
kon worden om een paar oude mensen te redden.
Voormalig denker des Vaderlands en ook
lockdowntegenstander Marli Huijer formuleerde
iets voorzichtiger dat iemand geen recht heeft
op een zo lang mogelijk leven, maar wel op
bescherming tegen een vroegtijdige dood.7 Huijer
zou de grens bij 70-75 jaar leggen. Dat kwam haar
op een storm van kritiek te staan, want ‘de natuur’
zou tot norm zijn verheven, waar tegenstanders
vonden dat ‘de natuur’ geen bedoelingen heeft.
Als puntje bij paaltje komt wil niemand dood.
Mensen zijn bereid om ver te gaan om het noodlot
af te wenden. Zie bijvoorbeeld het heldendicht
Gilgamesj-epos (2100 voor Christus), waarin
Gilgamesj ‘tweederde God, eenderde mens’ op
reis gaat over de Wateren des Doods op zoek naar
onsterfelijkheid, die hij niet vindt. Of kent u het
gedicht “De tuinman en de dood” van P.N. van
Eyck? 8

In dit rapport staat hoe ziektelast precies wordt
vastgesteld; leeftijd en urgentie spelen een rol.
Er zijn verschillende benaderingen: de
proportional shortfall methode (wat is gezien de
leeftijd mogelijk?, relatief geringe rol van leeftijd),
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De tuinman en de dood
Een Perzisch Edelman:
Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!
Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.
Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.
Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ Vanmiddag - lang reeds was hij heengespoed Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.
‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’
Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,
Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.’

„Mit Flügeln, die ich mir errungen,
werde ich entschweben!
Sterben werd’ ich, um zu leben!
Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
mein Herz, in einem Nu!
Was du geschlagen,
zu Gott wird es dich tragen!“

Foto tuinman in Ispahaan.

De dood is hoe dan ook onontkoombaar, de enige
zekerheid in dit leven. Áls er een hiernamaals is
mogen we hopen op het eeuwige leven in de hemel.
Mahler schreef er zijn magistrale tweede symfonie
over: “Auferstehung”. In het vocale slotdeel zingt het
koor:

Het Auferstehen is een tekst van Friedrich Gottlieb
Klopstock. Mahler wijkt af van deze tekst, want waar
Klopstock Christus de doden naar het hiernamaals laat
leiden (“Ach ins Allerheiligste führt mich, Mein Mittler
dann”), is het bij Mahler de mens zelf die door zijn
liefde de onsterfelijkheid kan bereiken (“Mit Flügeln,
die ich mir errungen in heissem Liebesstreben.
Werd’ich entschweben. Zum Licht, zu dem kein Aug’
gedrungen”). Dat is een troostrijke gedachte.
De symfonie eindigt in een stralende overwinning op
de dood, met als hoogtepunt het “Sterben wird ich
um zu leben”. Mahler trekt hier letterlijk alle registers
open: het koper dat eerst uit de verte heeft gespeeld,
speelt nu mee in de zaal en hij voegt op het laatst
zelfs een orgel toe aan het orkest.
Wie dit hoort zou bijna naar de dood verlangen.
Tja. Nou ja, er zijn mensen die zeggen: niet het
doel is belangrijk, het is de weg ernaartoe. Dus
de weg naar de hemel. U weet ook dat die weg is
geplaveid met goede voornemens. En daarover heb
ik tegen de jaarwisseling een aantal ideetjes zoals:
lief zijn voor elkaar en voor jezelf, elke dag een
complimentje uitdelen, positief relabelen, nog meer
bewegen/sporten, lekker eten (maar niet te veel en bij
voorkeur flexi-/vegetarisch), vakantie in eigen land,
ontspullen, (nog) een kat (erbij), cursus slow cooking,
ga voor achten en negens, heb spijt van dingen die je
wel hebt gedaan en niet van dingen die je niet hebt
gedaan, think out of the box, change your mindset
(kom uit die groef), bedenk een showstopper, meld u
aan als GAVscoopredacteur.
In het vertrouwen u hiermee geïnspireerd te hebben
wens ik u bonne nouvelle année!
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1. www.kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/w/wijsheid-van-jezus-sirach
2. Ron van Zonneveld en Roelien Bastiaanse. Nevenschikking zonder nevenschikker: heden ik, morgen gij’. Tabu.
Jaargang 27, 1997
3. Joop de Beer, Verleden en toekomst van de levensverwachting. De actuaris, mei 2006.
4. www.volksgezondheidenzorg.info
5. www.wikipedia
6. Sylvia Vijgen et.al. Ziektelast in de Praktijk, mei 2018, Zorginstituut Nederland.
7. Interview met Marli Huijer, NRC januari 2021.
8. P.N. van Eyck, Verzameld werk. De tuinman en de dood.

GAVscoop, jaargang 25, nummer 3, december 2021

106

Nederlandstalige VG-dag
C. Lelieveld
Emeritus hoogleraar verslavingszorg van het
Amsterdam UMC, locatie AMC, afdeling psychiatrie
Wim van den Brink ging in op de toename van het
gebruik van opioïden en op de verschillen tussen
de situaties in de Verenigde Staten (VS), Europa en
Nederland.
In Noord-Amerika was in de periode 1980-2015
sprake van een enorme toename in het gebruik van
opiaten; 40% van de Amerikanen gebruikte in 2015
een opiaat, in 5% was sprake van misbruik en in
2% van verslaving. Het misbruik is gestabiliseerd,
de problemen niet, want het aantal doden door
oxycodon is sterk toegenomen en het aantal
heroïnedoden is vanaf 2010 ook sterk toegenomen.
In 2020 waren er 63.000 doden per jaar, omgerekend
is dat 200 doden per dag. Vanaf 2015 is sprake
van toename van het aantal doden door illegaal
gefabriceerd fentanyl.
De getallen in Europa lopen achter op die in de VS.
Het aantal opioïdenrisicogebruikers ligt in Europa
op een stabiel laag niveau (0,2-0,6% versus 2-5%
in de VS), maar er is één uitzondering: Schotland.
Daar is het aantal risicogebruikers even hoog als in
de VS. Hoe dat komt is niet bekend, onderzoek is
noodzakelijk. In Nederland is het aantal recepten
voor opioïden/oxycodon weliswaar fors toegenomen
tot 2020, maar vanaf 2020 lijkt sprake van een
kentering. In Nederland worden de meeste opiaten
voorgeschreven door huisartsen. Het aantal
ziekenhuisopnamen door opiaatintoxicaties is
vervier-/vijfvoudigd (1,5 per miljoen in 2008, 7 per
miljoen in 2017).
In de verslavingszorg wordt een afname gezien
van heroïnegebruik, maar een toename van
voorgeschreven opiaten. In Nederland is er geen
reden voor paniek. Het verschil tussen de VS en
Europa kan worden verklaard door regulering
(reclame), de markt en beschikbaarheid.
Om een opiatencrisis te voorkomen is het van
cruciaal belang om geen herhalingsrecepten te
geven. Adviezen: eerstelijnspijnstilling dient
plaats te vinden volgens de pijnladder, daarna
pijnbehandeling in de tweede lijn. Indien een
indicatie bestaat voor opioïden, schrijf een recept
voor maximaal zeven dagen. In geval van chronisch
gebruikt dient afbouw te worden ondersteund. Ten
slotte: noem patiënten geen junks maar psychisch/
lichamelijke afhankelijk.
In een workshop behandelde hij de effecten van
diverse psychedelica (paddestoelen, psilocybine,
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mescalin, LSD) op psychische stoornissen. Er is
te weinig onderzoek naar gedaan en de resultaten
zijn niet evidence based. Toch lijkt het erop dat
deze middelen een positief effect hebben zowel op
depressieve stoornissen, angststoornissen, PTSS als
op alcohol- en nicotineverslaving. Wat opvalt is
dat ze een effect hebben op alle soorten psychische
stoornissen, waar voorheen specifieke medicatie
voor specifieke stoornissen werd ontwikkeld. Die
onderverdeling in vakjes is wellicht niet terecht
en eigenlijk is dat bekend want we weten al dat
antidepressieve medicatie ook kan werken bij
angststoornissen. Voor wie meer wil weten over de
opioïdcrisis in de VS en wat het betekent voor Europa
en Nederland:
• Pierce M, van Amsterdam J, Kalkman GA,
Schellekens A, van den Brink W (2021). Is Europe
facing an opioid crisis like the United States?
An analysis of opioid use and related adverse
effects in 19 European countries between 2010
and 2018. European Psychiatry, 64(1), e47, 1–18
https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2021.2219
• Lancet Public Health 2019, Published Online,
August 20, 2019, http://dx.doi.org/10.1016/
S2468-2667(19)30128-8
• Jan van Amsterdam Wim van den Brink Mimi
Pierce, Explaining the Differences in Opioid
Overdose Deaths between Scotland and England/
Wales: Implications for European Opioid Policies.
Eur Addict Res. DOI: 10.1159/000516165,
Published online: May 7, 2021
Voor wie meer wil weten over psychedelica:
https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/issues/555
Longarts Julius P. Janssen van het Canisius
Wilhelmina ziekenhuis verzorgde een state of the
art over COVID-19. Na een uitleg over corona,
SARS Cov1, SARS Cov2 en COVID-19 nam hij ons
mee terug naar het begin van de pandemie in
2019 in Wu-han. De eerste corona-besmetting in
Nederland was op 27 februari 2020 in het Elisabeth
Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zijn inmiddels
twee miljoen besmettingen en 28.000 doden. Aan
influenza kunnen mensen ook overlijden, dan gaat
het over 8.000-10.000 doden. Dus corona heeft een
hogere mortaliteit. In de loop van tijd nam die af
door vaccinatie. De klachten door corona zijn vaag
en weinig specifiek met uitzondering van reuk-/
smaakverlies zonder verstopping. De diagnostiek
van coronabesmetting is de PCR-test. Nadeel in
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de beginperiode was dat de uitslag 24 uur op zich
liet wachten. Op een CT-scan is coronabesmetting
te herkennen aan typische subpleurale
matglasafwijkingen. Verder zijn er afwijkingen
bij bloedonderzoek (lymfopenie en verhoogd
LDH). Tot 2020 werden 2.000 patiënten per jaar
opgenomen met longontsteking. Door COVID-19
was dat in 2020 driemaal zo veel. De opnameduur
van coronapatiënten is veel langer, waardoor zij de
intensive care afdeling blokkeren.
Er worden drie fasen onderscheiden na een coronainfectie: de vroege fase duurt vijf-zes dagen,
waarna herstel. Daarna kan een fase intreden
van hyperinflammatie gepaard gaande met
kortademigheid, zuurstofgebrek en respiratoir falen,
uiteindelijk resulterend in ARDS (acute respiratory
distress syndrome), ook wel niet-cardiaal longoedeem
gepaard gaande met diffuse trombose in de longen.
Er zijn vier mogelijke behandelingen:
1. Remdesivir (nucleosideanaloog, doet iets)
2. Dexamethason: aangetoonde verlaagde
mortaliteit en hoe ernstiger de ziekte hoe groter
effect, echter pas toe te passen in de fase van
dreigende respiratoire insufficiëntie
3. Tocilizumab (werkt iets)
4. Monoklonale antistoffen (binden zich aan spikeeiwitten).
Chloroquine, vitamine C of D en/of azitromycine
hebben geen effect.
Preventieve maatregelen zijn mondkapjes; er zijn drie
soorten. FFP-mondkapjes (verschillende gradaties)
beschermen de drager tegen stoffen van buiten,
medische/chirurgische mondkapjes beschermen van
binnen naar buiten, dus je infecteert geen anderen
en een restgroep: andere gezichtsbedekking. Er is
veel discussie over de werking. Waarschijnlijk helpt
het wel, mits iedereen het doet en goed doet, single
use en in combinatie met andere maatregelen (zoals
1,5 meter, gezicht niet aanraken, handen wassen).
Over de vaccins: er zijn twee soorten vaccins: de
RNA-vaccins (Pfizer, Moderna) en vectorvaccins
(AstraZeneca en Janssen). Vaccins werken, maar je
kunt desondanks corona krijgen. De kans op ernstige
ziekte is kleiner. Er zijn zorgen over de afnemende
werking van vaccins. Er zijn ook zorgen over wat er
de komende winter gaat gebeuren. Want het r-getal
loopt op en de ziekenhuizen stromen vol, er zijn
nieuwe besmettelijke varianten en de vaccinatiegraad
is niet hoog genoeg (is ongeveer 84%, idealiter 95%).
In Nederland zijn er 1,8 miljoen niet-gevaccineerden
en 0,2 miljoen personen met slechte afweer.
Hoe komen we van COVID af? Antwoord: niet.
Het meest positieve scenario is dat corona erbij
blijft horen zoals influenza waarvoor jaarlijkse
vaccinatie wordt geadviseerd. Een groot risico is de
ontwikkeling van een nieuwe DNA-mix in corona
door een zogenaamde antigene shift, waardoor
het virus ontsnapt aan de afweer (vergelijk met de
Mexicaanse griep in 2009).
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Bea Hemmen is revalidatiearts bij de Adelante
Zorggroep en Maastricht UMC en zij vroeg
aandacht voor het post-COVID syndroom, ook
wel long COVID. Veel post COVID patiënten
kampen met de nasleep van het virus. Twee weken
na de eerste COVID-patiënten heeft zij in de
relatief kleine Adelantekliniek in Hoensbroek een
voor Nederland unieke COVID-afdeling (cohort)
gecreëerd. Daarmee kon in Maastricht de COVIDverpleegafdeling ontlast worden. Zo’n cohort moet
aan hele strenge eisen voldoen en de medewerkers
moesten bliksemsnel bijgeschoold worden. De
therapeuten van deze afdeling mochten tijdelijk
niet op hun gewone afdelingen werken. Normaal
wordt geprobeerd om met de revalidatietrajecten het
maximale uit de patiënt te halen. Dit begint al op
de IC. Tijdens de behandeling is er aandacht voor
zowel lichamelijke als psychologische klachten. Bij
COVID-patiënten is het beter om op een veel lager
niveau dan normaal te beginnen en om met hele
kleine stapjes uit te breiden. Een klein deel van de
ex-IC-patiënten houdt blijvende klachten. Onderzoek
zal moeten uitwijzen hoe het op de lange termijn zal
uitpakken. Na dit eerste jaar is de indruk dat het met
de meeste ex-IC-patiënten weer helemaal goedkomt.
Autonome disregulatie is moeilijk trainbaar. Het gaat
om bewustwording van onbewuste gedachten. Die
knop moet om.
In de workshop van Bea Hemmen werd vooral
benadrukt geen piekbelastingen te laten doen (zeker
niet bij de “streberige” types): eerst een hele (al dan
niet werk-) dag met iedere 2 uur 15 à 20 minuten
rust inbouwen om hiermee zonder klachten een
basaal niveau te bereiken. Dan kan de tijd tussen de
rustperioden voorzichtig uitgebreid worden. Hierna
kan de intensiteit langzaam opgebouwd worden.
Hoogleraar Arno Akkermans is hoogleraar
privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Hij deelde zijn inzichten over het juridisch
perspectief op regulering in de publieke en de private
sector.
De traditionele visie op juridische gebondenheid
kent een tweedeling tussen zelfbinding en
binding door de overheid. Deze laatste is onder
te verdelen in overheidswet- en regelgeving en
overheidsrechtspraak. Lang niet alle rechtsnormen
zijn afkomstig van de overheid. De realiteit is dat
er een grote diversiteit is aan rechtsbronnen en
rechtsvormen, die elkaar over en weer aanvullen en
beïnvloeden. Er is een grote juridische smeltkroes,
een grote diversiteit aan normenvormers, zoals
bijvoorbeeld toezichthouders, overheidswetgeving,
overheidsrechtspraak, belangenorganisaties etc. Het
heeft allemaal een juridische betekenis. Maar is
private regulering nu een vloek of een zegen?
Akkermans vindt dat maatschappelijke
regulering (soft law) een effectief en waardevol
rechtsinstrument is. De term ‘soft law’ verwijst naar
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juridische instrumenten die niet of moeilijk wettelijk
afgedwongen kunnen worden maar toch een zekere
regulerende werking hebben.
Recent voorbeeld over hoe binding kan worden
verklaard is de toelichting bij de nieuwe
GOMA (gedragscode overheid bij medische
aansprakelijkheid). Het is een verklaring om zich
aan de gedragscode te zullen houden door een
contractuele route, een buitencontractuele route of
door gerechtvaardigd vertrouwen. Akkerman sloot af
met tips voor een solide juridische basis:
representativiteit is niet hetzelfde als
vertegenwoordiging, transparantie in
het totstandkomingsproces, feedback- en
commentaarrondes, trial and error en sporadisch
relevante kennisdocumenten. Dat wij er ons voordeel
mee mogen doen.
Neuroloog Jan Pieter ter Bruggen houdt van kunst en
gaf een dynamische met kunstwerken geïllustreerde
presentatie over pathofysiologie en pragmatische
aanpak van pijn. Aan de hand van casuïstiek
vertelde hij over perifere pijn, aangezichtspijn en
centrale pijn. Er is een definitie van pijn volgens
de International Association for the Study of
Pain (IASP) en die luidt: “Pijn is een onplezierige,
sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat
met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of
die beschreven wordt in termen van een dergelijke
beschadiging.”
Pijn valt te classificeren naar locatie, duur, benigne/
maligne, origine (somatisch, visceraal/referred pain)
en pathofysiologie (nociceptief, neuropathisch
of nociplastisch (nieuw!). Nociplastische pijn
is pijn die ontstaat door overgevoeligheid van
gevarensensoren in je lichaam. Waar normaal
gesproken een niet-pijnlijke prikkel als druk of
warmte wordt waargenomen, wordt deze nu als
pijnlijk ervaren. Er is hierbij geen sprake van schade
of dreigende schade.
Pijn valt onder te verdelen in spontane sensorische
effecten (paresthesieën), negatieve symptomen
(hypesthesie) of positieve symptomen (allodynie,
hyperesthesie).
Mechanisme bij nociceptieve pijn: prikkel-> impuls->
gewaarwording.
Bij neuropathische pijn komt de stimulus via
noradrenaline re-uptake inhibition terecht bij de
hersenschors en het limbisch systeem waardoor
conditioned painmodulation optreedt.
Voor de behandeling van pijn zijn er verschillende
klassen geneesmiddelen, onder andere antidepressiva
(amitriptyline), anti-epileptica, lokaal anaesthetica,
NMDA-receptor antagonisten (werkt selectief en
niet-competitief op N-methyl-D-aspartaat (NMDA)receptoren in de hersenen en de retina) en TRPV1agonisten (capsaicine). De pragmatische uitleg over
welk type medicament bij welke pijnstoornis ging
sneller dan kon worden bijgehouden, dus hier moet
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ik het helaas bij laten.
Ter Bruggen verzorgde twee workshops. In een
ervan ging hij in op de ziekte van Parkinson
en parkinsonisme. Bij de ziekte van Parkinson
raken de zenuwcellen die dopamine maken
beschadigd. Er ontstaat een tekort aan dopamine.
Bij parkinsonisme zijn het juist de zenuwcellen die
dopamine ontvangen die beschadigd raken en niet
of nauwelijks meer reageren op dopamine. Beide
situaties zijn van invloed op het bewegen. Een
ander onderscheid tussen de ziekte van Parkinson
en parkinsonisme is het effect van de medicijnen
op de symptomen. Wanneer het beven, de stijfheid
en de traagheid niet of nauwelijks verminderen
door de standaard anti-parkinsonmedicijnen
(levo-dopa) kan dit voor de neuroloog aanleiding
zijn een diagnose parkinsonisme te overwegen.
Omdat parkinsonmedicijnen het tekort aan
dopamine proberen op te heffen, hebben ze bij
parkinsonisme weinig zin. Het probleem is hier
immers geen tekort aan dopamine maar een tekort
aan goed functionerende dopamine-ontvangende
zenuwcellen.
In een andere workshop besprak Ter Bruggen diverse
vormen van dystonie (waaronder tics), waarbij zeer
inzichtelijke statische en bewegende voorbeelden
werden getoond. Slechts twee procent van deze
diagnose betreffen functionele aandoeningen, die
(wel) afleidingsgevoelig kunnen zijn en waarbij er
incongruenties bij anamnese en onderzoek kunnen
optreden.
De dag werd afgesloten door de Vlaamse filosoof
Ignaas Devisch met een voordracht getiteld:
‘Zijn we nog even rusteloos als voorheen? Over
geluk en leven na corona.’ Hij relativeerde de
titel direct, want de recente ontwikkelingen
van de coronacijfers geven overduidelijk aan
dat we nog geenszins in een post-coronatijdperk
zijn aangeland. Zijn voordracht begon met een
citaat van de zeventiende-eeuwse Franse wis- en
natuurkundige, christelijk filosoof, theoloog en
apologeet Blaise Pascal uit het boek Les Pensées:
“De keren dat ik me ertoe zette na te denken over
de veelsoortige en drukke activiteit van de mensen
en de gevaren en moeilijkheden waaraan ze zich
blootstellen, aan het hof en in de oorlog, waar zo
veel twisten en hartstochten, zoveel gewaagde en
vaak kwalijke ondernemingen etc. uit voortkomen,
heb ik vaak gezegd dat alle ellende van de mensen
maar één oorzaak heeft, namelijk dat zij niet in
staat zijn rustig in een kamer te blijven.”
Had Blaise gelijk? In zijn presentatie met referte
aan zijn boek Rusteloosheid, pleidooi voor een
mateloos leven (2016) concludeerde Devisch dat
rusteloosheid van alle tijden is en een drijfveer voor
passie, creativiteit en verlangen. Diagonaal lezen en
multitasken wordt niet aanbevolen, het komt aan
op keuzes maken.
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is er licht aan het einde van een tijdrovende tunnel,
maatschappelijke regulering/‘soft law’ is een
waardevol rechtsinstrument, de medicamenteuze
behandeling van pijn dient gebaseerd te zijn op
pathofysiologische kennis over pijnmechanismen,
M. Parkinson en parkinsonisme zijn twee
verschillende entiteiten en uit rusteloosheid kunnen
waarlijk mooie dingen ontstaan.

Het geheel overziend was het een boeiende dag
met interessante sprekers, waarbij de nadruk lag op
corona en op opiaten. In a nutshell: in Nederland
is geen sprake van een opiatencrisis, psychedelica
zijn veelbelovend in de behandeling van diverse
psychische stoornissen, corona is een blijvertje,
mondkapjes helpen in combinatie met andere
maatregelen, voor veel revalidanten na long-COVID

Feelgoodgeschenktips
C. Lelieveld

In GAVscoop-editie 2020-3 met het thema ‘feel good’
was de gelegenheidsrubriek feelgood geschenktips
opgenomen. Die kunnen we dit jaar ook wel
gebruiken, vandaar een geactualiseerde versie met
twee nieuwe titels.

een grimmige kennismaking met de volksverhalen
voordat ze ‘door de mangel van de censuur werden
gehaald’.

Tip 1. de Meisjes

Toon Tellegen
Dierenverhalen om iemand
te bedanken.

Tip 2. Dank je wel

Annet Schaap
Zeven sprookjes met een
bijzondere, moderne en
verrassende twist. Een must
voor alle meisjes, jong en
oud. De oorspronkelijke
sprookjes zijn nog maar
nauwelijks te herkennen. Elk
verhaal is sterk geschreven
en heeft een apart randje dat je soms verbluft, soms
verward of zelfs een beetje verdrietig achterlaat.
Annet Schaap slaagt erin om ons onder te dompelen
in een wereld die niet echt is maar toch barst van de
realiteit. Ze leert ons lessen zonder belerend te zijn. Ze
schippert, net als in de (prachtige) door haar gemaakte
illustraties, tussen donker en licht, tussen sprookje
en realiteit. ‘Blauw’ is een bewerking is van Charles
Perraults ‘Blauwbaard’, ‘Monstermeisje’ verwijst naar
Godfried Bomans’ ‘Morsegat en Maraboe’ en ‘Meneer
Pelsteel’, ‘Wolf’, ‘Koekjes’, ‘Kikker en Slaapster’ zijn
direct afgeleid van respectievelijk ‘Repelsteeltje’,
‘Roodkapje’, ‘Hans en Grietje’, ‘De Kikkerkoning’ en
‘Doornroosje’. Maar dit betekent niet dat je van Schaap
Disney-achtige voorleesverhaaltjes met zoetsappige
slotakkoorden moet verwachten; of juist het tegendeel,
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De olifant is zeer dankbaar
omdat de andere dieren
een nieuw bed voor hem
geregeld hebben en de
zandtor, die midden in de
woestijn woont, bedankt de
regen uitbundig voor het
eindelijk weer eens kletteren.
De krekel is de kikker zeer erkentelijk voor zijn lessen
in kwaken en de mus schrijft een bedankbrief in het
zand. Zo klinkt er vaak `Dank je wel in het bos, voor
alle cadeaus die de jarigen krijgen, en voor de hulp die
ze elkaar bieden.
In Dank je wel komen alle gelegenheden aan bod
waarbij eenieder bedankt kan worden. In de kleine
prachtige vertellingen van Toon Tellegen is het
de gewoonste zaak van de wereld dat de kikker
de eekhoorn op zijn rug door het water neemt en
het nijlpaard een bed koopt in de winkel van de
sprinkhaan. De verhaaltjes laten je verwonderd en
met een heerlijk gevoel achter. Het boekje ziet er
prachtig uit en het is een plezier het aan iemand te
geven of zelf te krijgen.
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G AVs co o p - s y m p os i u m

‘De nieuwe kleren van de keizer’

Datum
Locatie
Thema
Accreditatie
Doelgroep
Voorbehoud
Kosten
Aanmelding
		

donderdag 31 maart 2022, 12.30 -17.30 uur
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
beeldvorming/verbeelding
GAV-leden (maximaal 150 deelnemers, volgorde ontvangst betaling bepaalt)
GAV-leden
in verband met corona-maatregelen
€ 50
vanaf 10 januari 2020 tot 10 maart 2022
via penningmeester@gavscoop.nl; u ontvangt hierna een betalingsverzoek

Als medisch adviseur vormen wij ons een beeld over aard, ernst en impact van medische
aandoeningen aan de hand van ter beschikking gestelde medische informatie. Onze
conclusie is medebepalend voor de uitkomst van de claim en kan verstrekkende gevolgen
hebben. Hoe betrouwbaar is ons beeld? Zien wij de bomen, het bos, beide of niets? Vanuit
twee medisch specialistische disciplines (oogheelkunde, psychiatrie) wordt het thema
beeldvorming verdiept. De middag wordt afgesloten met een relativerende, bespiegelende en
tot de verbeelding sprekende beschouwing over het thema door filosoof/publicist Menno de
Bree. Inclusief niet-ingebeelde lunch vooraf en potentieel, maar hopelijk niet hallucinogene
borrel tot besluit. Onderstaand een voorlopige programmering. De blijvende onzekere
tijden met betrekking tot COVID-19 maken een voorbehoud onvermijdelijk. In geval van
ongunstige ontwikkelingen is opnieuw uitstel een optie. Van uitstel komt gelukkig geen
afstel. Verbeeld je.
12.30 - 13.30 uur
13.30 - 13.35 uur
13.35 - 13.40 uur
13.40 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur
14.30 - 15.15 uur
15.15 - 15.45 uur
15.45 - 16.45 uur
16.45 uur
Daarna

31

ontvangst met lunch
welkom namens het GAV-bestuur
welkom namens de GAVscoop-redactie
opening middagvoorzitter Angelique Reitsma
oogarts Jaco Bleeker
psychiater Regi Schipper
pauze
filosoof/publicist Menno de Bree
afsluiting middagvoorzitter Angelique Reitsma
aangeklede borrel
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Maart 2022

Save the date!

Colofon

Agenda

GAVscoop

De agenda wordt verzorgd door de redactie van GAVscoop. De agenda is bestemd voor de

Tijdschrift voor Geneeskundig
Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken

leden van de GAV. De GAV-ledenvergaderingen zijn besloten en uitsluitend toegankelijk voor
GAV-leden en genodigden. Ook de genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk.
Agendapunten die van belang kunnen zijn voor de leden van de GAV kunt u aanmelden
via e-mail: gavscoop@gavscoop.nl. Vermeld hierbij locatie, datum, kosten, titel, organisator,
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doelgroep, adres en telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele

S.J.H. Eggen
(secretaris)
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Mw. M.M. Schampers

bijzonderheden.

2022 (alle data onder voorbehoud)
27 januari

ALV GAV
Hotel van der Valk, Almere

31 maart

GAVscoop-symposium ‘De nieuwe kleren van de
keizer’
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
12.30 uur tot 17.30 uur

19 mei

ALV GAV
Hotel van der Valk, Almere

29 september

ALV GAV
Hotel van der Valk, Almere

16 t/m 19 oktober

ICLAM 2022
Imperial Hotel, Tokyo, Japan

2 t/m 4 november

VG-dagen
Hotel van der Valk, Almere
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