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Van de redactie
Wie oordeelt over wie?
Onzekerheid is tegenwoordig alom aanwezig. Dat 
is niet alleen een gevolg van ontwikkelingen in 
de maatschappij of door de kredietcrisis. Ook het 
vakgebied van de particuliere verzekeringen ontkomt  
er niet aan. 
Kijkend in deze uitgave van GAVscoop is dit ook terug 
te vinden. De als maar durende Functionele Tweestrijd 
en de verwachting dat ook de nieuwe gedragscode van 
het CBP niet de absolute helderheid zal geven waar zo 
reikhalzend naar uitgekeken wordt.
Daarnaast zijn in dit nummer samenvattingen te lezen 
van enkele uitspraken door het Tuchtcollege. Alleen al 
het noemen van het woord tucht levert bij veel artsen 
een Pavlov reactie op: de angst een slechte dokter te 
zijn. Het ergste wat menig dokter lijkt te overkomen 
is het gedaagd worden voor het Tuchtcollege. Kijkend 
naar de juridisering in onze maatschappij is te 
verwachten dat ook medisch adviseurs in particuliere 
verzekeringszaken hier vaker mee te maken krijgen. 
Vanuit een persoonlijke ervaring herken ik wel de 
verlammende angst en onzekerheid die binnenkomt 
met het op de deurmat vallen van de envelop met de 
simpele letters: MTC. 
Dat wordt nog eens versterkt door de bijzonder lange 
procesgang voordat aan die angst en onzekerheid een 
einde komt. Procedures van 2 tot 4 jaar zijn eerder regel 
dan uitzondering. 

Is die angst en onzekerheid achteraf gezien nu terecht? 
Als arts en professional verwacht je dat de 
toezichthouder op jouw medisch handelen een 
onpartijdig en deskundig college is dat zorgvuldig naar 
de feiten kijkt. 
De ervaring, ook de mijne, leert dat subjectiviteit en 
onzorgvuldigheid ook hier voorkomen. Je verwacht 
toch niet dat in een uitspraak een bewoner van een 
verzorgingshuis opeens een verpleeghuispatiënt wordt 
genoemd?

Wat te denken van de kwaliteit van een ander 
toezichthoudende instantie: de Inspectie? Uit een 
recent verschenen onderzoek1 is gebleken dat er 
grote individuele verschillen te bestaan tussen de 
beoordelingen door inspecteurs van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg. Voor u maakt het uit of een 
voorval wel of niet klachtwaardig wordt gevonden.  
Dit soort grote verschillen mogen in een onafhankelijk 
en professionele instantie die toezicht houdt op uw  
en mijn werk niet voorkomen. 

Wel een positief signaal is dat de Minister van 
Justitie onlangs het Nederlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen (NRGD) heeft geopend. Dit moet 
de willekeur tegen gaan van de namenlijstjes van 
deskundigen die rechters in hun achterzak hebben. 
Een dergelijk instituut zou ook voor medische expertise 
artsen in Nederland niet misstaan. Te vaak wordt 
het verrichten van een medische expertise in de 
artsenwereld als minderwaardig gezien. In veel landen 
om ons heen vormt het mogen verrichten van dit 
soort expertises juist de kroon op het werk: uitsluitend 
voorbehouden aan echte experts op hun vakgebied. 
Zou dit dan een einde maken aan onze eigen lijstjes 
wie wel of niet in te zetten voor een expertise?  
Wie oordeelt over wie…

F.S.L.  Schmidt

Van het bestuur
 werd geen bericht ontvangen. Red.

1 Tuijn S, Janssens F, van den Bergh H, Robben P. Het ene 

oordeel is het andere niet. NTvG 2009; 153(8)
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Inleiding

Een veelgehoorde en als geruststelling bedoelde reactie 
van hulpverleners op stressreacties van cliënten na 
schokkende gebeurtenissen is dat dit in de eerste weken 
weliswaar zeer onaangename, maar veelal ‘normale 
reacties zijn op abnormale gebeurtenissen’. De 
stressreacties maken deel uit of zijn uitingen van het 
normale herstelproces en de aanpassing aan gewijzigde 
omstandigheden 1). Aangezien na schokkende 
gebeurtenissen 80 tot 90 % van de getroffenen op eigen 
kracht herstellen 2), 3), hoeven onder andere volgens 
de GGZ-richtlijn uit 2007 “Vroegtijdige interventies 
na rampen, terrorisme en andere schokkende 
gebeurtenissen” 4) deze stressreacties niet onmiddellijk 
behandeld te worden. In de eerste weken na de ramp 
dienen professionals en anderen, zoals partners, 
leidinggevenden en scholen, af te wachten en de 
getroffenen oplettend te volgen, tenzij er sprake is van 
evidente klinische problematiek. In het laatste geval 
dient volgens dezelfde GGZ-richtlijn direct adequate 
diagnostiek en/of behandeling te worden aangeboden. 
Dat dit echter makkelijker gezegd dan gedaan is, zal in 
dit artikel betoogd worden.
 
Traumagerelateerde klachten: om wat voor 
soort klachten gaat het?

Met traumagerelateerde klachten wordt vaak gedoeld 
op de stressreacties zoals deze in de omschrijving 
van de acute stressstoornis en de posttraumatische 
stressstoornis (DSM-IV-TR, 2000) genoemd worden:
 
1. Herbelevingen: intense herinneringen of zintuiglijke 

herbelevingen die zich opdringen, frequent herhalen 
en meestal als zeer onaangenaam worden beleefd.

2. Vermijden: kent zowel een actieve kant, waarbij 
gedachten, gevoelens, gesprekken, activiteiten, 
mensen en plaatsen vermeden worden, als ook 
een met meer algemene reacties, waarbij een 
typisch depressieve kleuring zoals een verminderde 
belangstelling, onthechting, beperkt affect en 
beperkt toekomstperspectief een rol spelen.

3. Verhoogde prikkelbaarheid: men houdt de omgeving 

De behandeling van  
traumagerelateerde klachten na rampen  

en mogelijke dilemma’s
 
Sjef Berendsen*

voortdurend in de gaten door een overmatige 
waakzaamheid en kan zich mede daardoor vaak 
nauwelijks meer concentreren.

Kenmerkend voor de acute stresstoornis is dat deze, 
naast de genoemde stressreacties, ook dissociatieve 
symptomen omvat. Te denken valt aan een subjectief 
gevoel van verdoving, onthechting of afwezigheid van 
emotionele reacties, aan een vermindering van het 
zich bewust zijn van de omgeving c.q. “in een waas 
verkeren”. Ook kan er sprake zijn van derealisatie 
en depersonalisatie. De diagnose acute stressstoornis 
kan op z’n vroegst twee dagen na de gebeurtenis tot 
maximaal vier weken na de gebeurtenis gesteld worden. 
Omdat de bruikbaarheid van deze diagnose -met name 
de dissociatieve symptomen- ernstig ter discussie staat 
5) en op zichzelf normale reacties hiermee onnodig 
worden gepathologiseerd, zal deze stoornis in dit artikel 
verder buiten beschouwing blijven. Wel is helder dat 
volgens de criteria van posttraumatische stressstoornis 
pas vier weken na de ramp deze diagnose gesteld zou 
kunnen worden. Een -simpele- gedachtengang kan dan 
zijn dat wanneer deze ‘normale reacties op abnormale 
gebeurtenissen’ vier weken na de ramp in zodanige 
mate aanwezig zijn dat de diagnose posttraumatische 
stressstoornis van toepassing is, er direct adequate 
traumagerichte behandeling aangeboden zou moeten 
worden. 

Er wordt echter niet voor niets onder andere in 
de genoemde GGZ richtlijn uit 2007 gesteld dat 
er sprake moet zijn van adequate diagnostiek. De 
diagnose posttraumatische stressstoornis is namelijk 
berucht om de hoge mate van comorbiditeit. Zo 
rapporteren Kessler e.a. in 1995  6) dat 79% van de 
vrouwen en 88% van de mannen enige comorbide 
stoornis heeft. Veel voorkomende aandoeningen na 
schokkende gebeurtenissen naast de posttraumatische 
stressstoornis, zijn angststoornissen, depressieve 
stoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten, 
aanpassingsstoornissen en middelenmisbruik. 
Bovendien kan in de eerste vier weken ook sprake zijn 
van heftige emoties als doodsangst, hulpeloosheid, 
verwarring, desoriëntatie, woede en wantrouwen. Ook 
specifieke stressreacties kunnen voorkomen, zoals 
rouw na het verlies van een dierbare en meer algemene 
stressreacties na met name rampen die bijvoorbeeld 

* Sjef Berendsen, klinisch psycholoog en psychotherapeut, 

Instituut voor Psychotrauma.
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te maken kunnen hebben met tijdelijke behuizing, 
onzekerheid over de nabije toekomst etc. 

Lijdensdruk

Concluderend is er sprake van een heel scala 
aan reacties en aandoeningen na schokkende 
gebeurtenissen. In zijn algemeenheid kan gesteld 
worden dat de aandoening die het meest op de 
voorgrond staat, als eerste behandeld moet worden 
(bijvoorbeeld wanneer sprake is van zowel een 
depressie als een posttraumatische stressstoornis 
7). In dit artikel richten wij ons met name op 
de posttraumatische stressstoornis. Voor andere 
aandoeningen wordt verwezen naar de respectievelijke 
GGZ richtlijnen bij volwassenen (en niet andere 
betrokkenen, zoals kinderen, brandweer- , ambulance- 
en politiefunctionarissen). Nu is een eerste 
uitgangspunt bij het aanbieden van diagnostiek en 
behandeling dat er bij de desbetreffende persoon sprake 
moet zijn van lijdensdruk. Dit betekent dat als eerste 
gekeken zal moeten worden naar het zogenaamde 
F- criterium voor de posttraumatische stressstoornis 
volgens de DSM-IV-TR (2000). De stoornis veroorzaakt 
in significante mate lijden. Dit houdt in dat wanneer 
bijvoorbeeld professionals, partners van getroffenen, 
leidinggevenden en scholen bij iemand reacties en 
aandoeningen signaleren, waarvan men zelf vindt 
dat er goed mee te leven is of dat er andere zaken zijn 
die meer prioriteit verdienen, een aanbod van nadere 
diagnostiek en/of behandeling zinloos is. 
Bestaat er wel lijdensdruk, dan is het bij de diagnostiek 
belangrijk zich niet te sterk te fixeren op het vier weken 
criterium van de posttraumatische stressstoornis, maar 
ook oog te hebben voor natuurlijke herstelprocessen. 
Met name na rampen kan het herstelproces langer dan 
vier weken in beslag nemen, zodat men de betrokken 
personen hierin gerust zou kunnen stellen. 

Een aantal voorbeelden waarbij zich de vraag 
voordoet of het normale reacties betreft of dat het 
gaat om traumagerelateerde klachten die behandeling 
behoeven:
•	 bij	het	verlies	van	een	dierbare	ruikt	men	na	vier	

weken nog steeds zijn geur in huis (herbeleving), 
men schrikt wanneer de deurbel gaat op het 
tijdstip dat deze normaliter thuis zou komen 
(hyperalertheid) en men durft nog niet terug te gaan 
naar de plaats des onheils waar deze overleden is 
(vermijding).

•	 iemand	ligt	ernstig	verbrand	in	een	
brandwondencentrum, maar is na vier weken 
nog niet in staat om over zijn ervaring te praten 
(vermijding?), men ervaart allerlei stressreacties 
bij de verschoning van zijn brandwonden 
(prikkelbaarheid) of is somber en verdrietig 
(vermijding?)

•	 een	cliënt	heeft	huis	en	haard	verloren,	en	ervaart	
vier weken na de ramp door de tijdelijke behuizing 
een veranderde sociale omgeving en administratieve 

rompslomp, stressreacties, is verhoogd prikkelbaar 
en nog niet teruggekeerd naar de rampplek 
(vermijding). 

Tenslotte moet men bij het stellen van de diagnose 
bedacht zijn op mensen die hun posttraumatische 
stressklachten overdrijven of ‘faken’, om op die 
manier in aanmerking te komen voor financiële 
compensatieregelingen 8). Een andere valkuil is dat 
mensen onbewust hun reeds bestaande problematiek 
kunnen ‘ophangen’ aan de ramp, zodat deze als het 
ware gelegitimeerd wordt: het ligt niet aan mijzelf 
dat ik in de problemen zit, maar het komt door de 
ramp. Soms blijkt dan in een diagnostisch traject 
dat getroffenen, ondanks het feit dat men erg veel 
last heeft van het gebeurde, men toch niet aan de 
formele criteria van PTSS voldoet. Een deel van deze 
getroffenen, hoe vreemd dat moge klinken, is hierover 
teleurgesteld. Zij ervaren de diagnose PTSS als een 
erkenning van hun problemen of vrezen dat wanneer 
deze diagnose niet wordt gesteld, er vervolgens 
geen rekening met hun problemen hoeft te worden 
gehouden respectievelijk dat men daarom vreest geen 
recht te hebben op compensatie.

Stabiliteit

Een volgend belangrijk uitgangspunt is dat pas 
begonnen kan worden met de behandeling van 
de specifieke posttraumatische stressreacties 
(herbelevingen, vermijden en verhoogde 
prikkelbaarheid), wanneer de desbetreffende persoon 
weer voldoende stabiel is geworden 9). Ingeschat moet 
worden of de betrokkene voldoende vaardigheden 
heeft om met stressreacties te kunnen omgaan, 
voldoende ego-sterkte bezit en het vermogen 
heeft om met sterke emoties om te kunnen gaan. 
Psycho-educatie  - op geruststellende wijze uitleg 
geven over het in principe normale karakter van de 
posttraumatische stresssymptomen, de kennelijk 
stagnerende schokverwerking en de wijze waarop 
de behandeling deze verwerking alsnog op gang 
zal brengen - versterkt het gevoel van controle van 
de persoon. Dit bevordert zijn vaardigheden om 
met stressreacties en sterke emoties om te gaan 10). 
Andere interventies die zich op stabilisering richten, 
betreffen onder andere het creëren van een veilige plek, 
ontspannende en afleidende activiteiten zoals sport en 
hobby’s. Daarnaast zijn er niet specifieke factoren, zoals 
een goede kwaliteit van de therapeutische relatie.
In de tweede plaats, maar minstens zo belangrijk, is 
dat het leven van alledag stabiel moet zijn. Vooral 
na rampen kan de stabiliteit in het dagelijkse leven 
langdurig afwezig zijn. Hierdoor kan de behandeling 
van de specifieke PTSS-reacties lastig zijn. Stabilisatie 
dan wel stresshantering dient dan het belangrijkste 
doel van de behandeling te zijn. Hiervan is 
bijvoorbeeld sprake in geval van:
•	 Tijdelijke	behuizing	na	verlies	van	huis	en	haard	

(New Orleans en Enschede).
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•	 Langdurige	juridische	procedures	waarin	getroffenen	
verwikkeld kunnen zijn waardoor iedere keer weer 
stress en heftige emoties opgeroepen worden. 
(Volendam en Enschede).

•	 Wanneer	de	levensbedreiging	objectief	nog	aanwezig	
is, zoals de mogelijke blijvende radioactieve 
besmetting na de nucleaire ramp in Tsjernobyl 
(1986). De incubatietijd bij legionella-uitbraken en 
bij ziektes als SARS, vogelgrieppandemie zijn andere 
voorbeelden. Naast de afwezigheid van stabiliteit 
geldt in deze laatste gevallen bovendien dat langer 
dan vier weken bestaande stressreacties kunnen 
optreden die gezien de omstandigheden als normaal 
zijn te beschouwen en waarbij het maar de vraag 
is of dit wel traumagerelateerde klachten zijn die 
behandeling behoeven.

•	 Onderscheidend	voor	terroristische	aanslagen,	zoals	
op het World Trade Centre in New York (2001), op 
de passagierstreinen in Madrid (2004) of de metro in 
Londen	(2005)	ten	opzichte	van		andere	rampen,	is	
dat de onvoorspelbaarheid en aanhoudende dreiging 
kunnen leiden tot angst/ overmatige waakzaamheid/
verhoogde prikkelbaarheid bij de gehele bevolking 
zonder dat deze direct getroffen was door de 
aanslagen. Hierdoor kan de neiging ontstaan om 
hoge gebouwen, vlieg/trein/metroverkeer of grote 
menigten te vermijden. Opmerkelijk is dat ook in 
Nederland de treinen veelvuldig stilstonden na de 
treinaanslagen in Madrid. Naast de afwezigheid van 
stabiliteit is het de vraag of dit traumagerelateerde 
klachten zijn die behandeling behoeven of dat er 
gesproken kan worden van een normale reactie op 
een als blijvend ervaren dreiging. Ook kan het zijn 
dat sommigen direct betrokkenen bij de aanslagen 
wel degelijk klachten ervaren die traumagerelateerd 
zijn, maar die echter gemaskeerd worden door de 
algeheel ervaren dreiging waardoor deze niet als 
zodanig gediagnosticeerd en behandeld worden.

Interventies gericht op de PTTS specifieke 
symptomen

Volgens verschillende nationale en internationale 
richtlijnen 11), zijn imaginaire exposure en EMDR 
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 
de voorkeursbehandeling bij de posttraumatische 
stressstoornis. EMDR en imaginaire exposure zijn 
beide wetenschappelijk goed onderbouwd, en dus 
‘evidence based’. Andere behandelingen voor de 
posttraumatische stressstoornis waarvoor enige 
wetenschappelijke onderbouwing bestaat en die 
in Nederland vaak en succesvol, als ‘best practice’, 
worden toegepast, zijn cognitieve gedragstherapie 
en schrijfopdrachten 12). Bij deze traumagerichte 
behandelingen wordt eerst begonnen met de aanpak 
van de traumatische herinneringen, de herbelevingen. 
Wanneer deze van hun emotionele lading ontdaan zijn 
(gedesensitiseerd), zijn vaak de andere PTSS-specifieke 
symptomen zoals hyperalertheid en vermijdingsgedrag 
in intensiteit afgenomen en daardoor beter aan te 

pakken. Ten slotte is er aandacht voor herstel van het 
dagelijkse functioneren.

Imaginaire exposure: richt zich op het herhaald en 
langdurig herbeleven gedurende een uur van nare 
herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen). 
Dit wordt op een audiocasettebandje opgenomen, 
waarna de cliënt wordt gevraagd om het bandje thuis 
vijfmaal per week af te luisteren. Door de langdurige en 
herhaaldelijk blootstelling zal met name de angst gaan 
afnemen 13), 12).
Er zijn aanwijzingen dat wanneer de primaire emoties 
woede, schuld of schaamte zijn, deze behandeling 
minder effectief is; herhaalde blootstelling doet deze 
emoties namelijk niet afnemen 14). Omdat imaginaire 
exposure erg intensief is en voor de cliënt belastend, is 
deze interventie wellicht minder geschikt wanneer er 
nog meer belastende omstandigheden in het leven van 
de cliënt aanwezig zijn. Dit kan met name na rampen 
langdurig het geval zijn.

EMDR: hierbij wordt het - achteraf bezien -  meest 
emotioneel beladen moment van de gebeurtenis als 
uitgangspunt voor de procedure genomen, samen met 
de door de traumatische ervaring ontstane negatieve 
betekenis, de emoties die dit oproept alsmede met de 
lichamelijke sensaties. Vervolgens wordt een afleidende 
stimulus aangeboden. Dit kunnen oogbewegingen 
of aangeboden geluiden zijn, altijd afwisselend 
links en rechts, die er langzamerhand toe leiden dat 
de herinnering haar kracht en emotionele lading 
verliest. Een voordeel van EMDR is dat alle emoties 
worden aangepakt: angst, woede, schuld en schaamte. 
Bovendien is EMDR minder belastend dan de andere 
interventies, omdat cliënten minder uitvoerig op 
de schokkende gebeurtenis hoeven in te gaan en 
bovendien geen uitgebreide huiswerkoefeningen 
hoeven te doen 15), 16). 

Cognitieve therapie: deze interventie richt zich op 
het identificeren en vervolgens uitdagen en bijstellen 
van disfunctionele gedachtenpatronen, gekoppeld 
aan de schokkende gebeurtenis. Vaak wordt deze 
interventie gecombineerd met imaginaire exposure en 
disfunctionele gedachtenpatronen over de persoon zelf, 
anderen of de wereld in het algemeen. Voorbeelden 
zijn “ik ben niets waard”, “niemand is nog meer te 
vertrouwen” of “de wereld is onveilig, ieder moment 
kan er iets vreselijks gebeuren” welke worden 
uitgedaagd. Vervolgens worden meer realistische 
gedachten geformuleerd waarna deze in de praktijk 
getest worden in de vorm van gedragsexperimenten 
17), 12). Cognitieve therapie heeft zijn waarde bewezen 
bij veel meer klachten en problemen dan alleen bij de 
behandeling van de posttraumatische stressstoornis. In 
Nederland wordt cognitieve therapie op grote schaal 
toegepast.  

Schrijfopdrachten: hierbij wordt gebruik gemaakt van 
imaginaire exposure en cognitieve gedragstherapie, 
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met dit verschil dat de cliënt gevraagd wordt 
om herhaaldelijk en op gestructureerde wijze 
over de schokkende gebeurtenis te schrijven 18). 
Schrijfopdrachten kunnen zowel in een face-to-face 
behandeling als via internet worden toegepast 19). De 
bedoeling is dat iemand thuis, op een veilige plek, kan 
schrijven en daarbij zelf de mate van exposure kan 
bepalen zodat deze behandeling voor veel mensen niet 
zo bedreigend is. Wel dient de therapeut erop bedacht 
te zijn dat na rampen 
‘thuis’  niet per definitie een veilige plek hoeft te 
zijn. Een groot voordeel van deze interventie - zeker 
wanneer deze via internet wordt toegepast - is dat 
de behandeling zowel tijds- als plaatsonafhankelijk 
is: de cliënt kan zelf bepalen waar en wanneer hij de 
schrijfopdrachten maakt. Een nadeel zou kunnen zijn 
dat, juist bij posttraumatische stress, mensen niet in 
staat zijn om hun eigen grenzen goed te bewaken en zo 
overweldigd raken door hun eigen emoties 20).

Interventies gericht op het dagelijkse 
functioneren

Wanneer eenmaal voldoende stabiliteit bij de 
persoon zelf en zijn dagelijks leven aanwezig is 
om de behandeling te starten en de traumatische 
herinneringen voldoende gedesensitiseerd zijn, kan 
overgegaan worden naar de volgende fase in de 
behandeling: de aanpak van het vermijdingsgedrag 
en de hyperalertheid. Naast het vermijden van 
herinneringen aan de ramp, vermijden mensen met 
een posttraumatische stressstoornis ook in het dagelijks 
leven veel situaties die hen aan de ramp doen denken. 
Niet alleen situaties die direct met de schokkende 
gebeurtenis zijn verbonden, worden vermeden, zoals 
de plaats van ongeval/overval/ramp, maar ook meer 
gegeneraliseerde situaties worden vermeden.zoals het 
openbaar vervoer na een treinongeval, het vermijden 
van de Noordzee, het IJsselmeer en rivieren na de 
Tsunami. Ook vermijdt men televisieprogramma’s 
zoals het journaal, waarin over rampen kan worden 
bericht etc. Na sommige rampen kan er ogenschijnlijk 
geen sprake lijken te zijn van vermijdingsgedrag - zoals 

na de Tsunami -  maar hiervan blijkt pas na dieper 
doorvragen wel degelijk sprake te zijn . Wanneer 
het vermijdingsgedrag het dagelijks functioneren 
in beperkte mate stoort (“ik ga nooit meer naar 
Thailand” of “ik ga nooit meer duiken”), is het maar 
de vraag in welke mate dit aangepakt moet worden. 
Vermijdingsgedrag wordt aangepakt met exposure in 
vivo: het gradueel blootstellen aan een hiërarchie van 
specifiek gevreesde objecten of situaties. Naarmate 
door deze procedure de angsten zullen afnemen zal de 
persoon zich veiliger gaan voelen en de hyperalertheid 
afnemen. 

Conclusie

De behandeling van traumagerelateerde klachten na 
schokkende gebeurtenissen roept een aantal vragen op:

1. Om wat voor soort klachten gaat het eigenlijk? 
Immers, na schokkende gebeurtenissen kan er 
sprake zijn van een heel scala aan reacties en 
aandoeningen.

2. Wanneer zijn deze reacties en aandoeningen 
nog onaangename maar ‘normale reacties op 
abnormale gebeurtenissen’ respectievelijk zijn 
het  traumagerelateerde klachten die behandeling 
behoeven?

3. Heeft de desbetreffende persoon voldoende 
stabiliteit bereikt - persoonlijk maar ook in zijn 
dagelijks leven - om een behandeling aan te 
kunnen?

4. Wanneer voldoende stabiliteit is bereikt, speelt de 
belastbaarheid van de desbetreffende persoon dan 
een rol bij de keuze welke ‘evidence based’ of ‘best 
practice’ behandeling wordt ingezet?

5. Wanneer het dagelijkse functioneren er niet onder 
lijdt, moet vermijdingsgedrag dan altijd worden 
aangepakt?

Dit artikel is een bewerking van het eerder onder dezelfde titel in 

Psychologie & Gezondheid verschenen artikel (2008;36:147-52) en 

werd met toestemming overgenomen. Red.
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Column medisch tuchtrecht

Medisch Tucht College Amsterdam
Beslissing in raadkamer van 24-05-1994

Mocht de MAS meer 
declareren indien de 
letselschadezaak voor 
het slachtoffer gunstig 
afgewikkeld zou 
worden?

Klager liet zich bijstaan door advocaat mr. A in een 
civielrechtelijke procedure tegen twee artsen aan wie 
volgens klager omstreeks 15 jaar eerder door een M.T.C. 
een maatregel was opgelegd omdat zij op basis van 
onvoldoende gegevens een psychische genese van zijn 
klachten hadden vastgesteld.
Advocaat mr. A heeft klager in een brief geïnformeerd 
over zijn basisuurtarief en over het tarief van de door 
hem in te schakelen medisch adviseur: “Mijn tweede 
medisch adviseur drs. B., die deze zaak zal begeleiden, rekent 
een basisuurtarief van f 300,-- welke hij rechtstreeks bij u 
in rekening zal brengen. Ik verwijs u voor de verdere gang 
van zaken van deze medisch adviseur naar mijn standaard-
informatie. Bij een gunstige afwikkeling behoudt mijn medisch 
adviseur het recht om zijn tarief te verhogen naar f 400,--”.
De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat de MAS 
in strijd met de regels van medische ethiek handelt 
door voorwaarden te bedingen die een eigen financieel 
belang bij de afloop van een rechtzaak impliceren.
De MAS verweerde zich door te ontkennen dat hij 
klager kende, of gegevens die op hem betrekking 
hebben. Ook de brief van mr. A kende hij niet en de 
afspraken die daarin vermeld werden had hij nooit 
gemaakt. In het algemeen vroeg hij een voorschot van 
ƒ 0,-- tot ƒ 900,--, afhankelijk van de omvang van de 
zaak en de draagkracht van betrokkene. Bij erkende 
aansprakelijkheid werden zijn “redelijke” kosten door 
de aansprakelijkheidsverzekeraar vergoed. De praktijk 
was, aldus de MAS, dat veel zaken onbetaald blijven 
en enkele naar een normaal uurtarief worden vergoed. 
Hij werkte niet op “no cure no pay basis” en had geen 
groter financieel voordeel van met succes afgehandelde 
zaken dan door de aansprakelijke partij werd vergoed.
In tweede instantie schreef klager aan het M.T.C. dat 
hij inderdaad nooit een declaratie van de MAS had 
ontvangen en niet wist of deze daadwerkelijk bij zijn 
zaak was betrokken. De procedure ging daardoor als 
een nachtkaars uit met het besluit van de raadkamer 
dat de klacht kennelijk ongegrond was.
Overweging: “Het staat immers niet vast dat een 

gunstige afloop van een zaak voor verweerder 
aanleiding is de voor een advies gebruikelijke tarieven 
te verhogen. Overigens heeft het college in de stukken 
geen enkele aanleiding gevonden te denken dat 
verweerder in strijd met artikel 1 van de Medische 
Tuchtwet heeft gehandeld.”

Noot JWB
Onenigheid over de declaratie van een arts wordt maar 
zelden aan een medisch tuchtcollege voorgelegd. In 1947 
deelde het C.M.T. een waarschuwing uit aan een arts die 
een patiënte alleen wilde behandelen voor astma als zij 
tevoren een bedrag van ƒ 300,-- betaalde, daarbij onder 
andere overwegende dat de verhouding van de arts tot 
zijn patiënt van zo persoonlijke en ideële aard is, dat 
ieder commercieel element daaraan behoort te ontbreken. 
Inmiddels zijn de verhoudingen in de gezondheidszorg 
veranderd en de maatschappelijke opvattingen over wat een 
arts mag declareren eveneens.
Een MAS wordt echter wel geconfronteerd met de “dubbele 
redelijkheidstoets”. De aansprakelijke partij hoeft zijn 
kosten slechts te vergoeden voorzover het redelijk was voor 
die zaak een medisch adviseur in te schakelen en voorzover 
zijn kosten in een redelijke verhouding staan tot de omvang 
van de schade. In civiele procedures komt de hoogte van 
de declaratie van de MAS nog wel eens aan de orde. Daar 
oordeelt de rechter het al gauw zinvol om een medisch 
adviseur in te schakelen en mij zijn geen zaken bekend 
waarin de declaratie niet in proportie was met de schade. In 
het algemeen is niet in te zien waarom het uurtarief van de 
MAS lager zou moeten zijn dan dat van de advocaat.
Nu het officium nobile van advocaat nog steeds niet te 
combineren blijkt met een  “no cure no pay” afspraak, 
zal ook het officium nobile van arts daarmee wel niet 
te combineren zijn. Nu het handelen van de MAS 
echter behoorlijk ver verwijderd is van de individuele 
gezondheidszorg rijst toch de vraag of de in 1947 nog 
gehuldigde hoogstaande medische ethiek hier niet in conflict 
komt met de contracteervrijheid die het mogelijk zou maken 
om betalingsvoorwaarden te koppelen aan het resultaat van 
de schaderegeling.
MASsen doen er waarschijnlijk verstandig aan niet het 
slachtoffer, maar de advocaat aan wie zij advies uitbrengen 
als hun debiteur te beschouwen. Het betalingsrisico wordt er 
kleiner door en de advocaat heeft zicht op de totale omvang 
van de schade, zodat hij ervoor kan (en moet) waken dat de 
dubbele redelijkheidgrens niet overschreden wordt.
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Abstract

De menisci in de knie zijn 2 C-vormige, kraakbenige 
structuren die tussen het femur en de tibia inzitten. 
Ze verdelen het gewicht van het bovenbeen over het 
onderbeen en functioneren als schokdempers. Verlies van 
meniscusweefsel geeft grote kans op het krijgen van artrose 
in de knie.
Vervanging van een verwijderde meniscus met een 
meniscustransplantatie kan de symptomen in de knie 
verminderen en in potentie ook het risico op artrose is de 
toekomst. 
Donormeniscustransplantatie is een complex chirurgische 
procedure met vele aspecten. 
Een paar van de aspecten zijn: welke techniek is het beste 
om de meniscus te bewaren, hoe moet de maat worden 
genomen van de donormeniscus, en welke chirurgische 
implantatietechniek is het meest geschikt.  
Op klinisch wetenschappelijk gebied vinden er momenteel 
uitgebreide studies plaats om deze vragen te beantwoorden. 

Keywords: 

Meniscus, meniscal, donormeniscus, 
meniscustransplantatie, meniscal allograft en meniscal 
transplantation. 

Wat zijn menisci? 

De menisci in de knie zijn 2 C-vormige, kraakbenige 
structuren die tussen de oppervlakten van het distale 

femur en proximale tibia zitten. In het verleden werd 
verondersteld dat de meniscus geen functie had en 
daarom bij een scheur kon worden verwijderd. Echter 
in de jaren ’70 kwam er steeds meer interesse in de 
meniscus en werd ook duidelijk dat het verwijderen 
van een meniscus vroegtijdige artrose geeft. De 
biomechanische functies van de menisci in de knie 
zijn nu duidelijk. De belangrijkste is dat de menisci 
de gewichtoverdracht van het femur op de tibia 
bewerkstelligen waarbij alle krachten gelijkmatig over 
het gewrichtkraakbeen worden verdeeld. Daarnaast 
functioneren zij als schokbrekers. Vooral de mediale 
meniscus heeft een secundair stabiliserende functie 
in de knie, zeker wanneer de voorste kruisband stuk 
is. Daarnaast spelen ze ook een belangrijke rol in de 
proprioceptie van het gewricht. 
Voeding van het gewrichtkraakbeen wordt 
bewerkstelligd door de vorm van de menisci die 
congruent is aan het kraakbeenoppervlak van 
de gewrichtuiteinden. Daardoor ontstaat er een 
dunne film van gewrichtsvloeistof tussen meniscus 
en het gewrichtskraakbeen zodat meniscus en 
gewrichtskraakbeen gevoed worden.

Meniscusscheuren en meniscectomie

Meniscusscheuren komen frequent voor met een 
incidentie van ongeveer 61 per 100.000 mensen per 
jaar (1). Bij jongere mensen is het vaak het gevolg van 
een sportletsel waarbij de gebogen knie verdraaid wordt 
zoals bij voetbal, rugbytackles of bij het skiën.
Bij oudere patiënten is er vaak sprake van degeneratie 
van de meniscus waardoor zij minder elastisch worden 
en bij een gering trauma, bijvoorbeeld bij een diepe 
kniebuiging overeind komen, spontaan scheuren. 
Over het algemeen geven meniscusletsels pijn, 
zwelling, het gevoel dat er iets wegspringt in de knie, 
een doorzakgevoel en/of slotklachten in de knie. 
In het verleden was de behandeling van keuze voor 
een symptomatisch meniscusletsel een open, totale 
meniscectomie. Dat wil zeggen, de knie werd geopend 
met een grote incisie aan de mediale of laterale zijde en 

Wat medisch adviseurs zouden  
moeten weten over meniscustransplantaties

Dr. E.R.A. van Arkel*
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afgeprepareerd en voorbereid voor de transplantatie.
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de beschadigde meniscus werd volledig verwijderd. 
De consequenties van een meniscectomie zijn nu 
volledig bekend (2). 
Zonder menisci in het kniegewricht wordt het contact- 
oppervlak van het gewrichtkraakbeen verminderd 
en ontstaat er lokale, hoge piekdruk op het gewricht-
kraakbeen, in de orde van grootte van 235% (3). Deze 
excessieve druk op het gewrichtkraakbeen van femur 
en tibia veroorzaakt gewrichtkraakbeen schade, dat 
weer leidt tot scheuren en andere beschadigingen 
van het gewrichtkraakbeen met secundaire artrose tot 
gevolg. Het risico op het ontwikkelen van artrose in 
de knie na totale meniscectomie is met een factor 14 
toegenomen na 21 jaar (4). 

Dit is de reden dat er de laatste jaren veel onderzoek is 
geweest om de meniscus te preserveren, wanneer dit 
mogelijk is. Meniscushechttechnieken zijn ontwikkeld 
waarbij de modernste hechttechnieken goede 
resultaten voor verschillende meniscusscheuren laten 
zien. Deze kunnen op verschillende artroscopische 
technieken worden uitgevoerd. 
Wanneer de knie stabiel is of een meniscushechting 
gelijktijdig met een voorste kruisbandreconstructie 
plaatsvindt, is het succespercentage van 
meniscushechting ongeveer 90% (5). 

Er blijft echter een probleem. De menisci zijn slecht 
van bloed voorzien, alleen het buitenste 1/3 deel 
van het weefsel is gevasculariseerd. Scheuren in deze 
zogenaamde “rode zone” kunnen dus spontaan 
genezen, dan wel met een artroscopische hechttechniek 
worden gehecht. 
Scheuren in het avasculaire gedeelte, de “witte zone” 
kunnen niet genezen, ook niet met een hechttechniek. 
De meniscusscheuren die wel te hechten zijn, zijn 
verticale, circumferentiële scheuren in het rode 
gedeelte van de meniscus. 
Radiaire scheuren, flapscheuren of complexe en 
degeneratieve scheuren zijn niet te herstellen. 
Op dit moment kunnen ongeveer 20 tot 25% van 
de meniscusscheuren bij patiënten onder de 40 jaar 
artroscopisch hersteld worden. 

Er blijft dus een groot aantal patiënten over waarbij 
een meniscusscheur niet te repareren is en een partiële 
danwel subtotale meniscectomie artroscopisch moet 
worden uitgevoerd. 
Op korte termijn doen deze patiënten het over het 
algemeen goed maar ze zijn wel at risk voor het 
ontwikkelen van secundaire artrose in de toekomst. 
Sterker nog, er is nog steeds een groot aantal patiënten 
dat in het verleden een meniscectomie heeft ondergaan 
en dat zich 15 tot 20 jaar later met een pijnlijke 
knie met verschillende gradaties van artrose op de 
polikliniek presenteert. 
Voor deze patiënten zijn er beperkte behandelopties, 
zeker als de artrose zich in het laterale compartiment 
van de knie ontwikkelt. Is er een varusas van 
het been, dan komen ze voor een valgiserende 

tibiakoposteotomie in aanmerking. Zijn de patiënten 
ouder dan 55 jaar, dan komen ze voor een totale- of 
hemiknieprothese in aanmerking waarbij opgemerkt 
moet worden dat een laterale hemiprothese matige 
resultaten geeft. Echter de betreffende patiëntengroep 
komt niet in aanmerking voor een hemi- of totale 
knieprothese omdat ze te jong zijn. Een osteotomie 
is niet geïndiceerd omdat de mechanische beenas 
normaal moet zijn voor een meniscustransplantatie. Of 
wel de meniscustransplantatie moet met een tibiakop 
osteotomie worden gecombineerd.

De geschiedenis en resultaten van 
meniscustransplantatie

In het verleden zijn verschillende pogingen gedaan 
om een ontbrekende meniscus te vervangen. 
De behandelingen bestonden uit autoloog 
weefseltransplantatie van de patella-, achilles- of 
semitendinosuspezen fat pad autografts en autologe 
perichondriumplastieken (6-9). Ook werden synthetische 
grafts gebruikt, carbon fibre, Dacron en Teflonprotheses 
(10-13). 
Deze verschillende innovaties waren helaas vrij 
universeel in het feit dat ze alle slechte resultaten 
gaven. 

Met dit in het achterhoofd werd destijds het concept 
om de ontbrekende meniscus te vervangen door 
een donormeniscus, voor het eerst uitgevoerd 
door Milachowski in 1989 (14). Sinds die tijd is 
meniscustransplantatie een focus van wetenschappelijk 
onderzoek geweest voor een groot aantal personen. 
In de Verenigde Staten zijn er meer dan 4000 
transplantaties uitgevoerd. In Europa werden 
meniscustransplantaties verricht door professor 
Verdonk te Gent, hij heeft meer dan 100 
transplantaties uitgevoerd (15). Binnen het Verenigd 
Koninkrijk is een klein aantal chirurgen ook bezig met 
deze procedure en de interesse erin is groeiende, (zie 
www.meniscalstudygroup.co.uk). 
Daarnaast hebben Van Arkel en de Boer sinds 1998 
open meniscustransplantaties uitgevoerd (16). De laatste 
10 jaar doet Van Arkel de meniscustransplantaties 
artroscopisch. 

Op 05-09-1998 was er een consensusbijeenkomst 
van chirurgen die zich met meniscustransplantatie 
bezighielden. 
Deze Europese meniscustransplantatie studiegroep 
(EMTG) concludeerde dat meniscustransplantatie 
geïndiceerd is om: 
•	 de	pijn	te	reduceren	bij	patiënten	na	een	(sub)totale	

meniscectomie 
•	 om	de	anatomie	te	herstellen	om	zo	de	meest	

optimale mechanische situatie in de knie terug te 
krijgen na (sub)totale meniscectomie 

•	 om	verdere	degeneratieve	veranderingen	aan	
het gewrichtkraakbeen en subchondraal bot te 
voorkomen
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•	 om	de	mate	van	artrose	na	meniscectomie	te	
beperken.

De indicatie voor een meniscustransplantatie, 
geformuleerd door de Europese meniscustransplantatie 
studiegroep luidt: patiënten die een (sub)totale 
meniscectomie hebben ondergaan met significante 
(invaliderende) pijn van de knie zonder dat er een 
ernstige mate van artrose ontwikkeld is, waarbij de 
mechanische beenas neutraal is en de knie stabiel, 
komen voor een meniscustransplantatie in aanmerking. 
Als er significante kraakbeenschade (chondropathie 
graad 4) van met name de femurcondyl is ontstaan, is 
het risico dat het meniscustransplantaat beschadigd 
raakt aanwezig en is een meniscustransplantatie niet 
geïndiceerd.
Bij de tibia is kraakbeenschade een minder groot 
probleem omdat de donormeniscus juist deze schade 
gaat bedekken en er geen schuifkrachten tussen 
tibiaplateau en meniscus zijn, terwijl bij flexie en 
extensie de femurcondyl over het transplantaat glijdt 
waardoor, als er sprake is van chondropathie graad 4 op 
de femurcondyl, na verloop van tijd de donormeniscus 
beschadigd kan raken. Bij chondropathie graad 1 tot 3 
op de femurcondyl treedt dit probleem niet op.

De resultaten van meniscustransplantatie zijn goed. 
Cameron en Saha rapporteerden het resultaat van 
67 meniscustransplantaties bij 63 patiënten met een 
gemiddelde follow up van 31 maanden (1 tot 5 jaar) 
(17). In 5 cases werd de procedure gecombineerd met 
een voorste kruisbandreconstructie en in 4 cases werd 
een meniscustransplantatie gecombineerd met een 
correctieosteotomie. Zij rapporteerden 90,5% goed 
en uitstekend resultaat in de groep van geïsoleerde 
meniscustransplantaties. Bij de combinatie voorste 
kruisbandreconstructie was het goed en uitstekend 
resultaat 80% en na een correctieosteotomie in 
combinatie met een meniscustransplantatie toonden 
zij resultaten goed en uitstekend in 58,3%. 
In 6 gevallen was er een traumatische 
achterhoornscheur van het transplantaat. 

In 1995 toonden Van Arkel en De Boer de 2- tot  
5-jaars resultaten van 23 patiënten die een meniscus-
transplantatie ondergingen (16). Het betrof 14 maal 
een laterale meniscustransplantatie, 7 maal een 
mediale meniscustransplantatie en in 2 gevallen 
werd een mediale en laterale meniscustransplantatie 
in één keer uitgevoerd. De procedure was een open 
meniscustransplantatie. 
Klinische resultaten toonden bij 20 patiënten 
goede resultaten. In 3 gevallen bleek het 
meniscustransplantaat na een periode van vastzitten, 
los te zijn gekomen van het kapsel. Partiële 
meniscectomie van de donormeniscus volgde. 
Er waren geen aanwijzingen voor afstotingsreacties en 
er was geen verslechtering van de röntgenfoto’s. De 
gemiddelde leeftijd van de patiënten was 41 jaar (52-31).

Stollsteimer et al. publiceerden resultaten van 23 
meniscustransplantaties bij 22 patiënten met een 1 tot 
5 jaar follow up (17). Gecryopreserveerde grafts werden 
via een artroscopische techniek met botpluggen van 
voor- en achterhoorn in het tibiabot gefixeerd. De 
gemiddelde leeftijd van patiënt was 31 jaar (42-20). 
12 grafts waren lateraal en 11 grafts waren mediaal. 
De gemiddelde follow up was 40 maanden. De pijn 
was beoordeeld op een 4 punten schaal. 5 patiënten 
rapporteerden een afname van pijn van 2 punten, 13 
patiënten verbeterden met 1 punt, 3 patiënten hadden 
geen verbetering en 1 patiënt had een verslechtering 
van 1punt op deze pijnscore. 
MRI evaluatie toonde dat er een vermindering van de 
grootte van de meniscus was van 62%, range 31 tot 
100% in vergelijking met de normale meniscus van de 
knie aan de andere kant. 

Rath et al. rapporteerden de uitkomsten na 
meniscustransplantatie van 22 deep frozen en 
gecryopreserveerde grafts bij 18 patiënten. De 
gemiddelde follow up was 5 jaar (18). Zij zagen een 
vermindering van de pijn met een significante toename 
van de functie, ondanks dat de functie ten opzichte 
van de normale knie toch iets beperkt bleef. 
8 transplantaten vertoonden een scheur waarbij 6 maal 
een partiële en 2 maal een totale meniscectomie werd 
uitgevoerd. 

Verdonk et al. publiceerden de resultaten van 100 
meniscustransplantaties waarbij zij gebruik maakten 
van verse (viable) allografts (15). De studie bestond uit 
39 mediale en 61 laterale meniscustransplantaties en de 
resultaten werden geëvalueerd na een gemiddelde van 
7,2 jaar. 28% van de mediale en 16% van de laterale 
grafts faalden, het falen werd gedefinieerd als soms 
optredende, matige pijn, persisterende pijn of slechte 
functie. De gemiddelde survival van de grafts was 11,6 
jaar. 
De survivalrates voor de mediale en laterale meniscus-
transplantatie waren respectievelijk 74,2% en 69,8%. 

In 2002 publiceerden Van Arkel en De Boer de 
prospectieve survivalanalyse van 63 opeenvolgende 
meniscustransplantaties bij 57 patiënten (20). Het betrof 
34 maal een laterale meniscus, 17 maal een mediale 
meniscus en in 6 gevallen zowel laterale als mediale 
meniscus in dezelfde knie. Het gemiddelde interval 
tussen totale meniscectomie en meniscustransplantatie 
was 16 jaar, de gemiddelde follow up was 60 (4 tot 126) 
maanden.
Voor de survivalanalyse werden persisterende pijn 
of mechanische beschadiging gebruikt als klinisch 
criterium voor falen van de meniscustransplantatie. 
In het totaal faalden 13 allografts (5 lateraal, 
7 mediaal, 1 mediaal en lateraal). Er was een 
significante negatieve correlatie (p=0.003) tussen 
een gescheurde voorste kruisband en een succesvolle 
mediale meniscustransplantatie. Ook was er een 
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significant verschil (p=0.004) in het klinisch resultaat 
tussen laterale en mediale meniscustransplantatie. 
De cumulatieve survival van laterale, mediale en 
gecombineerde allografts in dezelfde knie, gebaseerd op 
de life-table methode en de Kaplan Mayer berekening 
was respectievelijk 76%, 50% en 67%. 
De conclusie was dat de survival van mediale 
meniscustransplantaten sterk zal verbeteren wanneer 
gelijktijdig met de mediale meniscustransplantatie een 
reconstructie van een gescheurde voorste kruisband 
wordt uitgevoerd. 

De volledige analyse van het ware effect van 
meniscustransplantatie is erg moeilijk te maken. 
Prospectief gerandomiseerde studies zijn in deze 
gevallen niet op te zetten en gezien de toch goede 
resultaten die bereikt worden is het ook de vraag of 
zo’n trial uitvoerbaar is. De patiënten hebben vaak 
zoveel klachten dat zij vragen om deze procedure, die 
ze via internet zijn tegengekomen. Ze zullen niet aan 
een randomisatie mee willen doen omdat de andere tak 
zou inhouden dat er geen behandeling volgt. Omdat ze 
zoveel klachten hebben zullen ze dit niet accepteren. 
Veel meniscustransplantatie procedures worden 
in combinatie met andere ingrepen gedaan, zoals 
voorste kruisbandreconstructie, correctieosteotomie 
bij malalignement van de knie en ook dat maakt  de 
verdere evaluatie van meniscustransplantaties moeilijk. 
Daarnaast is het aantal patiënten dat de procedure 
ondergaat vanwege de indicatiestelling gering. 
Vergelijkende studies zijn dus moeilijk op te zetten, 
hetgeen wel nodig zou zijn voor goede statistische 
power van de studie. 

Hoe meniscus allografts bewaard zouden 
moeten worden

Er zijn verschillende methoden om donormenisci te 
verkrijgen, steriliseren en bewaren. 
Het verkrijgen van de menisci (processing) beïnvloedt 
de klinische resultaten. Verdonk in Gent heeft er voor 
gekozen verse (viable) allografts te gebruiken. Hij heeft 
een orthopedisch team om donormenisci uit zijn 
eigen weefseldonatieprogramma te verkrijgen (15). De 
donormenisci worden dan bewaard in een medium 
gecombineerd met een cocktail van antibiotica. De graft 
kan maximaal 2 weken voor de ingreep bewaard worden. 
Patiënten komen dus op een lijst te staan en zullen 
semi-acuut moeten worden opgeroepen om de 
donormeniscus te laten implanteren. 
Het is door de wet verboden om in Nederland  een 
eigen weefselbank te hebben. In Nederland loopt het 
weefseldonorprogramma via de BIS Foundation in 
Leiden.

Het gebruik van verse donormenisci induceert een 
probleem ten aanzien van screening tegen ziekte-
overdracht, met name virussen als HIV en gekke 
koeienziekte. Verkrijgen van resultaten van de donor 

gezondheidschecks aan de hand van de gegevens van 
de huisarts of postmortem onderzoek duurt lang, 
het duurt soms weken, tot soms maanden, voor de 
gegevens bekend zijn. 
Daarnaast is het komen tot een goede match, de 
goede maat voor de juiste patiënt, met deze methode 
lastig. Het is onmogelijk om op deze manier tot een 
meniscusbank te komen. 

Tegenwoordig worden 2 technieken gebruikt voor 
het bewerken en bewaren van donormenisci, zijnde 
cryopreservatie en fresh freezing. Bij cryopreservatie 
wordt het transplantaat in een medium gelegd 
van glycerol of dimethylsulfoxide, 2 stoffen die 
beschermen tegen ruptuur van celwanden en celdood 
door kristalformatie bij vriezen. Ze worden langzaam 
ingevroren tot ongeveer -196°C. Resultaten tonen dat 
ongeveer 10% van de meniscuscellen metabool actief 
blijven en dat deze 10% cellen metabool actiever zijn 
dan normaal en compenseren voor de niet metabool 
actieve cellen (21). 
Bij de techniek van fresh freezing worden de donor-
menisci intensief gewassen en verpakt en bevroren 
tot -80°C; sterilisatie, chemische decontaminatie met 
bijvoorbeeld ethanol of antibiotica zijn dan mogelijk. 
Echter het gebruik van gammastralen voor sterilisatie 
heeft een negatief effect op de cross linking van het 
collageen en zeker bij hoge dosis kan daardoor een 
structurele afbraak van het collageen plaatsvinden (22). 
Hoewel de International Atomic Energy Agency 
adviseert om 2.5 MRAD als standaard bestraling voor 
dit soort producten te gebruiken om viruspartikels te 
doden, blijkt dat sommige viruspartikels ondanks deze 
dosis niet worden geïnactiveerd. 

Welke chirurgische technieken worden voor 
implantatie gebruikt 

De mechanische functie van de donormeniscus 
is volledig afhankelijk van de intactheid van het 
transplantaat. De menisci bestaan voornamelijk uit 
circumferentieel georiënteerd collageen 1 vezels, met 
enkele radiair verlopende verbindingsvezels. 
Door  belasting, erop staan, wordt kracht op deze 
circumferentiële collageenvezels uitgeoefend, er 
ontwikkelen zich zogenaamde “hoop stresses” (23). 
De krachten zijn groot en een onderbreking van de 
continuïteit van de collageenvezels doet deze functie 
sterk verminderen. Verschillende biomechanische 
studies hebben bevestigd dat de integriteit tussen 
meniscus en bot belangrijk is. Het is aangetoond 
dat contactdruk op het gewrichtkraakbeen na 
meniscectomie door meniscustransplantatie hersteld 
kan worden. 
Voorwaarde is dan wel dat de donormeniscus goed aan 
het bot gefixeerd wordt om daarmee de contactdrukken 
op het gewrichtkraakbeen sterk te verminderen 
en een adequate functie van de donormeniscus te 
bewerkstelligen (24). 
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De huidige chirurgische techniek om een meniscus-
transplantaat te implanteren is veeleisend. De techniek 
van het hechten zonder botblok is een uitdaging, 
echter het transplanteren van donormenisci met 
botbruggen of pluggen is nog ingewikkelder. Een enkele 
chirurg hecht alleen de meniscus aan het kapsel, terwijl 
anderen gebruik maken van transossale fixatie met 
hechtingen (15,20).
Door nieuw ontwikkeld instrumentarium en nieuwe 
fixatietechnieken ontwikkelt de operatieve techniek 
van meniscustransplantaties steeds verder. 
Voor de evaluatie van patiënten na een meniscus-
transplantatie wordt een protocol gebruikt waarin 
de lysholm - , Tegner -, en de KOOS score worden 
gebruikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het 
ICRS evaluation package.

Hoe moet de juiste maat van de donormeniscus 
gezocht worden

Aan de hand van röntgenfoto’s en MRI kan de juiste 
maat van de donormeniscus gevonden worden. 
wanneer een meniscustransplantatie met een botbrug 
gefixeerd wordt, wordt de maatvoering belangrijker. 
Wanneer van bottunnels gebruik wordt gemaakt is 
een klein maatverschil tussen donor en ontvanger wat 
betreft de meniscus te corrigeren. 
Dienst et al. hebben aangetoond dat het niet passen 
van een graft, binnen een grens van 10%, leidt tot 
significante problemen in het kniegewricht (25). 
Wanneer de graft te groot is zal de  gewichtoverdracht 
op het gewrichtkraakbeen niet, zoals beoogd, afnemen, 
maar juist toenemen. Wanneer de graft te klein is, 
zullen de krachten op de meniscus toenemen waardoor 
deze kan falen. 

Complicaties

Bij uitgebreide chirurgische procedures is de kans op 
complicaties aanwezig. Bij meniscustransplantaties 
hebben zich nog geen grote problemen voorgedaan. 
Een van de belangrijkste zorgen die door de meeste 
patiënten wordt geuit is het risico op overdracht 
van ziekten. In 1989 werd uitgerekend dat de kans 
om via donorbot transplantatie niet herkende HIV 
infectie op te lopen ongeveer 1 op 1,6 miljoen was (26). 
Sindsdien is de HIV epidemie wereldwijd geworden, 
maar ook de polymerase chain reaction (PRC) test 
voor HIV ontwikkeld en werden de protocollen van de 
Amerikaanse en Europese Weefsel banken aangescherpt 
waardoor de donorselectie procedure werd verbeterd en 
de kans op ziekte overdracht sterk werd verminderd. 
De donor weefsels worden verkregen via 
geaccrediteerde weefselbanken. In MC Haaglanden 
worden de donormenisci verkregen via de BIS 
foundation	te	Leiden.	De	BIS	foundation	zorgt	voor	de	
processing, sterilisatie en preservatie.
Het bovengenoemde cijfer (1:1,6 miljoen) betreft 
bottransplantaties waarbij nog steeds kleine 

hoeveelheden bloedresten aanwezig waren. In 
donormenisci zitten geen bloedresten. Desondanks 
wordt aan de patiënt wel de zeer zeldzame kans op 
ziekte overdracht medegedeeld. Meniscus weefsel 
wordt als immunoprivileged weefsel beschouwd omdat 
de meniscuscellen ingebed liggen in een matrix van 
mucopolysacchariden, waardoor de cellen afgeschermd 
worden van het immunologische proces (27). Van 
Arkel heeft aangetoond dat na meniscustransplantatie 
antibodies	tegen	het	human	leucocyte	antigen	(HLA)	
ontstaan (28). Dit leidt niet tot een afstotingsreactie, 
maar is een uiting van creeping substitution, dat wil 
zeggen het geleidelijk vervangen van donorweefsel 
door eigen cellen en weefsel. Klinisch of histologisch 
bewijs van een afstotingsreactie is uiterst zeldzaam.  
Alleen Hamlet beschrijft een mogelijke casus van acute 
afstotingsreactie (29).
Als een meniscustransplantatie faalt, heeft dat minder 
ernstige gevolgen dan wanneer een hemi of totale knie 
prothese faalt. De donormeniscus kan, wanneer deze 
beschadigd raakt, behandeld worden als een normaal 
meniscus letsel door een artroscopische partiele 
meniscectomie uit te voeren. Een deel van de graft gaat 
dan verloren. Als de gehele donormeniscus verwijderd 
moet worden, dan is de patiënt weer in de situatie als 
voor de transplantatie. Survival analyse laat zien dat 
donor menisci na ongeveer 10 - 15 jaar beschadigd 
kunnen raken en klachten kunnen gaan geven. De 
optie van de hemi of totale knie prothese is dan 
aanwezig. Er is geen bot weefsel verloren gegaan zoals 
bij een hemi of totale knieprothese waarbij resectie van 
bot moet plaats vinden om de prothese te plaatsen. Een 
primaire prothese kan dan geplaatst worden. Terwijl 
bij het falen van de knie artroplastiek een uitgebreide 
dure revisie prothese geïndiceerd is. Knieprothesen 
geplaatst bij deze jonge patiëntengroep laat een 
survival na 10 - 13 jaar zien van 85%. Er is overigens 
weinig literatuur over knieprothesen bij jonge mensen. 
Over meniscustransplantatie bij dezelfde leeftijd 
groep is meer bekend. In Pubmed verschenen in 
2007 en 2008 respectievelijk 13 en 18 artikelen over 
meniscustranplantatie, terwijl er maar 1 artikel over 
knieprothesen bij jonge patiënten in dezelfde periode 
werd gepubliceerd (Kim Kim Choy 2008 J. Arthroplasty 
april 25) (30).

De toekomst van meniscustransplantatie

De ontwikkelingen in de afgelopen 30 jaar in de 
artroscopische chirurgie hebben ertoe geleid dat een 
open meniscectomie obsoleet is (31,32). Men probeert 
zoveel mogelijk meniscusweefsel te conserveren door 
middel van een artroscopische partiële meniscectomie. 
Ook het artroscopisch hechten van het meniscusletsel 
is in een aantal gevallen mogelijk geworden. Aan 
de ene kant zal hierdoor de indicatie voor een 
meniscustransplantatie afnemen omdat door het 
hechten van de meniscus de anatomie in de knie 
hersteld wordt. Aan de andere kant blijft de situatie 
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bijv. arbeidsongeschiktheid, van dien.
De indicatie voor meniscustransplantatie wordt 
zeer nauwkeurig gesteld, waardoor de lange termijn 
studies van meniscustransplantatie aantonen dat 
patiënten na een meniscustransplantatie duidelijke 
pijnvermindering ervaren en beter functioneren. 
Bijvoorbeeld in 2008 heb ik 73 patiënten gezien met 
de vraagstelling of zij voor een meniscustransplantatie 
in aanmerking kwamen, echter bij 12 patiënten was 
ik er van overtuigd dat de indicatie goed was. Voor 
deze patiënten heb ik toestemming gevraagd aan de 
medisch adviseurs van de zorgverzekeraars en 3 keer 
werd toestemming verleend, de andere 9 patiënten 
kregen geen toestemming, en kwamen niet voor een 
osteotomie of knie prothese in aanmerking, waardoor 
zij nu geen adequate behandeling krijgen.
Een DBC code uit het basis pakket die in aanmerking 
zou kunnen komen is:  Post-traumatische afwijkingen 
knie / operatief met klinische episode declaratie code 
140158, waarbij de donormeniscus (ongeveer € 1800 
via	BIS	Leiden)	door	de	zorgverzekeraar	wordt	vergoed.

Conclusie

Meniscustransplantatie heeft goede resultaten met 
betrekking tot pijn en functie van de knie. Het is 
geïndiceerd bij een kleine specifieke patiëntengroep. 
Het stelt het plaatsen van een totale knieprothese bij 
jonge patiënten uit, waardoor uiteindelijk de kosten 
voor revisies van knieprothesen bij deze patiënten 
zullen verminderen. Als een meniscustransplantatie 
na 10 - 15 jaar faalt is er nog geen bot verloren gegaan 
en kan een primaire knie prothese zonder problemen 
worden geplaatst. Terwijl een loslatende knieprothese 
bij dezelfde jonge patiënt ernstig botverlies geeft en 
een uitgebreide revisie met bottransplantatie tot gevolg 
heeft en tegelijkertijd het risico op infectie en trombose 
sterk doet toenemen, waarbij na de revisie de functie 
van de knie achteruit zal zijn gegaan.

bestaan dat een bucket handle letsel van een meniscus 
niet te hechten is omdat het meniscusweefsel te veel 
is beschadigd en dus een subtotale meniscectomie zal 
moeten plaatsvinden. Bij deze groep patiënten kan in 
de toekomst een meniscustransplantatie geïndiceerd 
zijn. 
Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar het 
ontwikkelen van een meniscusprothese. De dier-
experimentele onderzoeken laten zien dat er wel 
weefselingroei is in de meniscusprothese, maar dat 
het oppervlak van de meniscusprothese zorgt voor 
schade aan het gewrichtkraakbeen. De experimentele 
meniscusprothese heeft nog niet de eigenschappen 
van de natieve en donormeniscus. Vooralsnog is de 
donormeniscus het beste substituut voor een afwezige 
meniscus in de knie.
In de toekomst worden hopelijk matrixen ontwikkeld 
met dezelfde biomechanische eigenschappen als een 
meniscus, waar eigen weefsel in kan groeien waardoor 
een “nieuwe meniscus” kan ontstaan, die volledig en 
snel biologisch wordt geïncorporeerd eventueel na 
toevoeging van groeifactoren.

Huidige problemen met de vergoeding van 
meniscustransplantaties door zorgverzekeraars

Het huidige probleem van meniscustransplantaties is 
dat de meeste zorgverzekeraars geen vergoeding voor 
de ingreep toekennen. Ze beroepen zich op het feit dat 
het geen erkende behandeling betreft. Die erkenning 
zou verkregen moeten worden door prospectief 
gerandomiseerde trials. Echter bij deze techniek is het 
(net als bij vele andere orthopedische ingrepen die 
wel voor vergoeding in aanmerking komen) ethisch 
niet mogelijk om een prospectief gerandomiseerde 
studie op te zetten. Bij zo’n studie zou de helft van 
de patiënten met ernstige klachten van de knie een 
adequate behandeling lange tijd onthouden moeten 
worden met alle secundaire maatschappelijke kosten, 
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Voor u gelezen

Inzicht in het inzage- en blokkeringsrecht
Bron: PIV-bulletin 8, november 2008

In dit artikel worden de belangrijkste aspecten 
van de toepassing van het blokkeringsrecht bij 
personenschade- en arbeidsongeschiktheids-zaken 
besproken. Genoemd blokkeringsrecht ligt vast in 
art. 7:464 lid 2 sub b BW en bestaat in feite uit een 
inzagecomponent (= het recht van de persoon op 
wie het rapport betrekking heeft te beslissen of hij 
als eerste kennis wil nemen van het rapport) en een 
blokkeringscomponent (het recht te verhinderen dat 
het rapport ter kennis van anderen wordt gebracht). 

Het blokkeringsrecht en personenschadezaken.

Het blokkeringsrecht geldt in ieder geval bij expertises 
in personenschadezaken waarbij een aanspraak jegens 
de aansprakelijke partij of diens verzekeraar geldend 
wordt gemaakt. Het moet dan niet gaan om een 
aanspraak van de beoordeelde op de eigen verzekeraar 
maar om een aanspraak op een derde.

De procedure behoort hier te zijn: 
1. Beoordeelde wordt in de gelegenheid gesteld 

om opmerkingen over naam- , adres- en 
woonplaatsgegevens en kennelijke schrijffouten te 
maken.

2. Het rapport wordt vrijgegeven en aan beide partijen 
verstrekt.

3. Beoordeelde wordt in staat gesteld overige 
opmerkingen en verzoeken, dus ook in verband 
met eventuele correcties, aan te geven. Volgens 
de schrijfster van het artikel geldt dit ook voor 
correctieverzoeken met betrekking tot de anamnese. 
Het correctierecht blijft daarbij beperkt tot feiten, 
en is niet van toepassing op het oordeel en de 
conclusies van de rapporteur. 

 Het staat de expertiserend arts wel vrij zijn 
rapport op grond van de door partijen gemaakte 
opmerkingen te wijzigen, voor zover dat niet strijdig 
is met zijn onafhankelijk professioneel oordeel.

of:
Beoordeelde beroept zich in het inzagestadium op het 
blokkeringsrecht, dan mag het rapport door niemand 
anders worden ingezien. In dat geval vervallen dus pt. 
(1), 2 en 3.
Gebeurt dit buiten rechte dan zal dat veelal tot het 
einde van een schaderegelingsdiscussie leiden. Dit 
laat het entameren van een juridische procedure 
vanzelfsprekend onverlet.
Uitoefening van het blokkeringsrecht bij een 
expertise op verzoek van de rechter wordt gezien 
als een weigering om mee te werken aan het 
deskundigenonderzoek. De rechter kan daaruit 
vervolgens “de gevolgtrekkingen maken die hij geraden 
acht”. 
Overigens kan de beoordeelde door het herroepen 
van zijn beroep op het blokkeringsrecht niet 
bewerkstelligen dat een andere deskundige wordt 
benoemd.

Het blokkeringsrecht bij het aangaan van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Bij een keuring ten behoeve van het afsluiten van 
een verzekering heeft beoordeelde wel een uitgebreid 
correctierecht. En als hij zijn blokkeringsrecht inroept 
mag de keurend arts het rapport niet aan de verzekeraar 
vrijgeven.
De verzekering zal dan in beginsel niet tot stand 
komen.

Het blokkeringsrecht bij de aanspraak op een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Het blokkeringsrecht geldt niet indien verzekerde 
wordt gekeurd ten behoeve van het beoordelen van 
de aanspraak op een bestaande, “eigen” verzekering. 
Dat is ook het geval als de medisch deskundige in 
een arbeidsongeschiktheidsdiscussie door de rechter, 
dan wel op gezamenlijk verzoek buiten rechte, wordt 
benoemd.

N.W.M. van Cappel len-de Graaf
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Vonnis Rechtbank Utrecht
28 januari 2009

In een procedure in het kader van een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering heeft de rechtbank in 
een tussenvonnis een aantal vragen geformuleerd. 
Ter beantwoording van deze vragen werd een 
deskundigenonderzoek bevolen. Als deskundige werd 
een verzekerinsgeneeskundige benoemd.
Deze heeft een aanvullend  onderzoek laten uitvoeren 
door een neuropsycholoog. Nadat dit onderzoek 
verricht is heeft verzekerde de neuropsycholoog 
benaderd met de mededeling dat hij gebruik wilde 
maken van zijn blokkeringsrecht waarbij hij deze 
verzocht het concept-rapport te vernietigen. 
Vervolgens heeft verzekerde de verzekeringsgenees-
kundige verzocht een nieuw neuropsychologisch 
onderzoek te laten verrichten. De verzekerings-
geneeskundige ging daar niet op in omdat zij 
van mening was dat de door haar ingeschakelde 
neuropsycholoog zeer deskundig en vakbekwaam 
was. Zij gaf tevens aan de vragen van de rechtbank 
niet te kunnen beantwoorden zonder een gedegen 
neuropsychologisch onderzoek. 

De rechtbank stelt dat verzekerde verplicht is mee te 
werken aan een onderzoek door deskundigen (artikel 
198, lid 3 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) 
en dat de rechter, als aan deze verplichting niet wordt 
voldaan, daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij 
geraden acht.
Ook komt betrokkene in dit geval geen beroep op het 
blokkeringsrecht toe. 
De (onderzoeks)handelingen worden immers verricht  
in verband met een tot stand gekomen burgerrechte-
lijke verzekering (artikel 7:464, lid 2 aanhef en onder b 
Burgerlijk Wetboek). 

Verzekerde geeft aan dat hij van mening is dat een 
nieuw onderzoek wel toegevoegde waarde heeft gezien 
de manier waarop het eerste onderzoek verricht is. 
Hij onderbouwt echter op geen enkele wijze wijze 
de bezwaren die hij daartegen heeft. De rechtbank 
kan dan ook niet beoordelen of de bezwaren terecht 
zijn en er kan dus niet geconcludeerd worden dat het 
door de neuropsycholoog opgemaakte rapport niet 
bij de beoordeling van de vordering dient te worden 
betrokken.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat verzekerde 
zich niet rechtvaardig kan verzetten tegen het 
uitbrengen van het rapport. Binnen twee weken 
dient hij aan te geven of hij zijn huidige opstelling 
handhaaft.
Als dat het geval is zal de rechtbank aan de 
verzekeringsgeneeskundige vragen om, voor zover 
mogelijk, haar onderzoek af te ronden zonder het 
neuropsychologisch rapport.

N.W.M. van Cappel len-de Graaf

Nier doneren veilig voor donor
Bron: Medisch Contact 5 februari 2009

Hassan Ibrahim c.s. van de 
University of Minnesota hebben 
een groot aantal nierdonoren 
jarenlang vervolgd. Tot op heden 
waren er alleen studies met een 
beperkte follow-up.
In dit onderzoek werden 3698 
nierdonoren, die tussen 1963 en 2007 een nier 
afstonden, gevolgd op de kans op het ontstaan van 
(ernstige) nierinsufficientie. De conclusie was dat de 
levensverwachting van nierdonoren niet verschilt van 
de algemene bevolking en dat ook het risico op ernstige  
nierinsufficiëntie niet verhoogd is. Er ontstond bij 11 
mensen terminaal nierfalen hetgeen overeenkomt met 
180 donoren per miljoen mensen per jaar, terwijl in de 
algemene bevolking 268 per miljoen mensen per jaar 
terminaal nierfalen ontwikkelen.

Er werden 255 donoren uitgebreider onderzocht: op 
glomerulaire filtratiesnelheid, albumine-excretie en 
hypertensie. Bij de meerderheid (85,5%) van hen bleef 
de glomerulaire filtratiesnelheid aanvaardbaar en 
het vóórkomen van hypertensie en albuminurie was 
vergelijkbaar met de controlegroep. Wel bleek dat er 
een relatie bestond tussen de na donatie verstreken tijd 
en het optreden van albuminurie.  
Het onderzoek betrof relatief jonge, gezonde blanke 
nierdonoren. Of de uitkomsten ook gelden voor andere 
bevolkingsgroepen moet nog worden onderzocht.

N.W.M. van Cappel len-de Graaf
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Lange-termijnsterfte na bariatrische chirurgie
Bron: Nederlands Tijdschrift voor Diabetologie, december 2008

Ondanks het feit dat consistent een hogere mortaliteit 
onder obese individuen is aangetoond zijn de 
resultaten van observationele studies van patiënten 
met overgewicht die afvallen zónder operatieve 
interventie niet eensluidend. In onderzoeken wordt 
óf geen wijziging in mortaliteit aangetoond, of juist 
verhoogde of verlaagde mortaliteit na gewichtsafname. 
Dat zou kunnen samenhangen met het al dan niet 
opzettelijk verliezen van het gewicht, de variabiliteit 
in de hoeveelheid gewichtsverlies van individuele 
studiedeelnemers en het onvermogen om dit 
gedurende een langere tijd vast te houden. 
In tegenstelling daarmee is bariatrische chirurgie nu 
een effectieve, langdurige oplossing om gewichtsverlies 
te laten behalen door ernstig obese personen.
In dit artikel worden acht studies beschreven over 
langetermijnsterfte na bariatrische chirurgie. Deze 
worden in een tabel samengevat (zie onder). De 
meest duidelijke overeenkomst tussen alle studies 
(met uitzondering van die van Omalu et al.) is 
de significante afname van de totale sterfte in de 
chirurgie-groep in vergelijking met de ernstig obese 
controle-groep die geen chirurgische ingreep voor 
gewichtsverlies ondergingen. Deze afname varieert van 
27 tot 89%. 
Unaniem werd een daling in sterfte aan cardio-
vasculaire aandoeningen gerapporteerd. Andere 
vermeldingen waren afname van sterfte aan 
carcinomen (Adams, Sjostrom), psychiatrische en 
mentale aandoeningen (Christou) en diabetes mellitus 
(Adams).
Het overlijden daarentegen door ongelukken, 
zelfmoord, vergiftigingen van onbekende intentie en 
andere gelijksoortige oorzaken nam in de studie van 
Adams et al. toe. Ook Omalu et al. kwamen tot een 
toename van overlijden door zelfmoord.
De toegenomen sterfte die Omalu et al. (als enige)  
vaststelden na bariatrische chirurgie werd 
toegeschreven aan obesitas-gerelateerde comorbiteiten 
vóór de operatie, resterend overgewicht en resterende 
comorbiditeit. 

Er zijn echter enkele opmerkingen te maken: in de 
studie van Zhang werd geen controlegroep gebruikt, 
in de andere studies varieerde de wijze waarop de 
controlegroep geselecteerd werd (medische database, 
advertenties, rijbewijsdossiers, algemene bevolking, 
etc.). Vaak was er geen sprake van een medische follow 
up. 
Tevens varieerde de matching of het ontbreken van 
matching van chirurgische en niet-chirurgische 
groepen van studie tot studie en maakte geen van de 
studies gebruik van directe randomisatie voor chirugie 
en niet-chirurgisch ingrijpen. 
De vergelijkbaarheid van de verschillende studies wordt 
beperkt door het ontbreken van uniformiteit van het 
type chirurgie. 
Hoewel de conclusie luidt dat patiënten die een 
operatie ondergaan voor gewichtsverlies een lagere all-
cause mortaliteit hebben dan ernstig obese patiënten 
die geen operatie ondergaan, kan geen van de studies 
duidelijk maken waarom bariatrische chirurgie tot 
lagere sterfte lijdt. Significante gewichtsafname en 
het in het algemeen behouden van het gewicht na 
deze vorm van chirurgie dragen zonder twijfel bij aan 
de betere sterftecijfers, maar gewichtsverlies alleen 
kan deze resultaten niet verklaren. Dit behoeft verder 
onderzoek. 

N.W.M. van Cappel len-de Graaf

-  z.o.z. - 

Tabel 1: Studies naar lange-termijn sterfte na bariatrische  

 chirurgie
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Ingezonden

De Functionele Tweestrijd. 
Jan Bronsema

Een roerig jaar werd afgesloten met twee opmerkelijke 
publicaties in de editie van GAVscoop nummer 3, 
december 2008. 
 
De column, of beter gezegd het artikel van Israëls1 
(“Van het bestuur”), over de medisch adviseur en 
de functionele eenheid en het artikel van mw. de 
Vries2 over het omgaan met medische gegevens bij de 
afhandeling van verzekeringsclaims staan op een aantal 
belangrijke punten ‘haaks’ op elkaar.
 
De Vries verwoordt in haar artikel het tot op heden 
min of meer ingeslopen, en door meerdere verzekeraars 
geadopteerde, standpunt dat de functionele eenheid 
ruim mag worden geïnterpreteerd.
De Vries stelt dat de medische staf, of andere onder de 
verantwoordelijkheid van de geneeskundig adviseur 
werkende personen, niet hetzelfde is als de functionele 
eenheid. 
Israëls stelt dat de functionele eenheid daarentegen 
wel moet worden uitgelegd als beperkt zijnde tot de 
medische staf, of andere onder de verantwoordelijkheid 
van de geneeskundig adviseur werkende personen. 

Het begrip functionele eenheid vindt zijn oorsprong 
in de curatieve sector, waar het (gedeeltelijk) toegang 
verlenen tot de medische informatie strikt beperkt is 
tot personen die op directe wijze betrokken zijn bij 
de (medische) behandelingsovereenkomst. Met de 
extrapolatie van het begrip functionele eenheid naar 
de medische verzekeringswereld zijn de problemen 
begonnen. Hierin vindt het tweede verschilpunt 
zijn oorsprong: De Vries stelt dat het doel waarvoor 
de gegevens werden verkregen de afhandeling van 
een verzekeringsclaim is. Gekoppeld aan de ruime 
interpretatie van de functionele eenheid levert dit  
een ruime kring van personen op die toegang hebben  
tot (bepaalde voor deze functionaris noodzakelijke) 
medische gegevens, waaronder (in het algemeen 

niet-medisch geschoolde personen als) de 
arbeidsdeskundige en de schadebehandelaar. 
Op grond van de wettelijke geheimhoudingsplicht, het 
recht om als eerste geïnformeerd te worden over het 
voorgenomen advies van de geneeskundig adviseur 
in het kader van een aanvraag van een verzekering en 
het mogelijk van toepassing zijnde blokkeringsrecht, 
gekoppeld aan de formeel onafhankelijke positie 
van de geneeskundig adviseur, stelt Israëls, met de 
uitleg van de beperkte functionele eenheid (zijnde 
de medische staf), impliciet dat het doel waarvoor 
de gegevens werden verkregen het onafhankelijk 
medisch advies is. Gegeven de oorsprong van het 
begrip functionele eenheid, namelijk die personen 
die op directe wijze betrokken zijn bij de (medische) 
behandelingsovereenkomst, ligt het voor de hand om 
het onafhankelijk medisch advies is te zien als doel 
waarvoor de gegevens werden verkregen .  
De verschillen zijn fundamenteel en cruciaal voor 
de procesgang bij medische verzekeraars en daarmee 
verbonden de aansprakelijkheid van de geneeskundig 
adviseur. 

De visie van De Vries is het geleidelijk ingenomen 
standpunt, maar kan geen stand houden. 
De scheiding tussen advies en beslissing is in deze visie 
niet te handhaven en de redenatie om niet-medisch 
geschoolden inzage te geven in (bepaalde) medische 
gegevens, waarvoor geen formele aansprakelijkheid 
door deze medewerkers kan worden gedragen, kent 
geen onderbouwing in wet- en regelgeving. Bovendien 
zou dit tot een spagaat van de geneeskundig adviseur 
leiden. Kenmerkend is het voorstel van De Vries 
om apart een tweede “medisch werkdossier” aan te 
leggen naast het “normale medische dossier”, zonder 
toestemming van (kandidaat-)verzekerde.

Vooralsnog zitten we opgescheept met de onmogelijke 
gevolgen van de huidige tweestrijd. 
De geneeskundig adviseur is mede op grond van deze 
onduidelijkheid potentieel ‘vogelvrij’: wat er ook 
gebeurt, de medicus is als drager van persoonlijke 
aansprakelijkheid de kop-van-jut .

Een recent artikel in het PIV-bulletin3 onderschrijft nog 
eens de verwarring rond dit thema.

1. Israëls SP. Van het bestuur. De medisch adviseur en de 

functionele eenheid. GAVscoop 2008 (12): 43-45

2. Vries de A. Het omgaan met medische gegevens in de 

afhandeling van verzekeringsclaims.  

GAVscoop 2008 (12): 46-9

3. Phoelich-Pontier SE. De reikwijdte van de geheimhoudings-

plicht van de medisch adviseur. PIV-bulletin 2009(2): 1-4
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Zo stelt mr. mevr. Phoelich-Pontier dat “de WGBO 
naar mijn mening niet op de medisch adviseur van 
toepassing is, omdat hij geen patiënten behandelt”. 
Deze stellingname is ongenuanceerd en onjuist. 
Via de schakelbepaling, artikel 7: 464, lid 1 WGBO, 
is “de afdeling” (WGBO) ook van toepassing op 
de werkzaamheden van de geneeskundig adviseur 
werkzaam in private verzekeringszaken, althans voor 
zover de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet. 
Bijkomend is het gegeven dat artikel 7:464, lid 2 sub b 
BW (WGBO) expliciet het werk van de geneeskundig 
adviseur regardeert: op grond van dit artikel is er strikte 
scheiding tussen het (onafhankelijk) medisch advies en 

de beslissing door de opdrachtgever.  
De auteur van het PIV-artikel richt zich mogelijk te 
zeer op het claimtraject en dan nog in het bijzonder 
op het letselschadetraject. De stelling dat “de WGBO 
niet op de medisch adviseur van toepassing is” kan 
met voornoemde argumenten geen standhouden. De 
stelling zou wel kunnen luiden: “de WGBO is beperkt 
van toepassing op de medisch adviseur”.  
 
Laten	we	hopen	dat	de	functionele	tweestrijd	met	
de introductie van de nieuwe gedragscodes en de 
GAV-beroepscode voor eens en altijd tot het verleden 
behoort.

Het begrip ‘functionele eenheid’ dateert uit de late seventies van de vorige eeuw, toen er vanuit de behandelende sector steeds 
meer vragen werden gesteld over de wijze waarop de medisch adviseur binnen de verzekeringsmaatschappij omging met de 
hem toevertrouwde medische gegevens. Het was de tijd dat de medisch adviseur naast zijn gewone praktijk als behandelend 
arts, een zogenaamde ‘mappenpractijk’ had bij een verzekeraar. Vanzelfsprekend was de arts bijna nooit op kantoor van de 
verzekeraar aanwezig, het werk werd in de vorm van ‘mappen’ opgehaald door de arts zelf of het werd per koerier op zijn 
huisadres bezorgd. Alle correspondentie en archivering van de medische stukken werd in eerste instantie geheel verzorgd door 
de secretaresse van de directeur van de verzekeringsmaatschappij. Zowel voor de uitgaande correspondentie als ook voor de 
inkomende correspondentie was zij de vertrouwenspersoon van de arts binnen het bedrijf. 
Aangesproken op zijn verantwoordelijkheid als arts ten aanzien van de in de maatschappij verankerde geheimhoudings-
verplichting, werd onder andere door ons latere erelid binnen de GAV, W. Ouwehand, in leven bedrijfsarts en medisch 
adviseur van een Haagse verzekeraar, en de jurist Ph. Lemmens, het begrip ‘functionele eenheid’ ontwikkeld. Collega Pim 
trok daarbij een parallel met de praktijk zoals die in de curatieve sector werd gevoerd. Immers, een behandelend arts, met een 
secretaresse voor de post en de spreekuurafspraken en een assistente of verpleegkundige voor de diverse praktijkhandelingen 
deelde al veel langer bepaalde medische kennis en notie met de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame hulptroepen. 
Het strikt solistisch werken als arts was toen, zeker in de specialistische wereld van de ziekenhuizen, al lang niet meer 
mogelijk. In dat kader werd de functionele eenheid geboren. Onder deze vlag kreeg de arts de noodzakelijke modus operandi 
om op correcte wijze om te gaan met de hem toevertrouwde medische geheimhoudingsplicht, niet alleen ten aanzien van 
zijn verplichtingen jegens (aspirant) verzekerden maar ook in de sfeer van de medische aansprakelijkheid. Het is dan ook 
geen wonder dat deze term mede door de actieve bemoeienis van collega Ouwehand in het befaamde ‘Groene Boekje’ van de 
KNMG als gedragsregel werd opgenomen voor wat betreft het omgaan met medische gegevens. 
Helaas is in later jaren het begrip ‘functionele eenheid’ evenwel, als gevolg van verkeerde interpretatie en toepassing door 
niet-medici binnen de verzekeringswereld zelf, dusdanig uitgehold dat handhaving ervan thans binnen de particuliere 
verzekeraar niet meer opportuun is. 
Mutatis mutandis geldt in de toekomst weer voor de geneeskundig adviseur: ‘Medicus, Let op Uw Saeck’.

Red.
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DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT CINDY’S

Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan 

het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van

iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er

heel wat mensen zijn die niet aan dit beeld voldoen. Bij-

voorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking,

nierziekte of kanker. U zou ze graag helpen maar vindt het

risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten?

Via een professioneel samenspel van maatschappij,

assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch

een oplossing op maat te vinden in de vorm van een

specifieke herverzekering. Op basis van grote expertise,

aanpassingen van sterftetabellen en een stevige finan-

ciële grondslag kunnen wij ook voor cliënten met een

sterk verhoogd medisch risico met een offerte komen.

Hoe het precies werkt is minder van belang dan dat

het werkt. Inmiddels 100 jaar lang. Staat u voor zo’n

vraag, bedenk dan dat het geen onoplosbaar dilemma

hoeft te zijn.

680.01.018 Adv De Hoop Cindy  07-09-2005  15:03  Pagina 1
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Vooruitlopend op een te publiceren themanummer over werkwijze en strekking van het medisch tuchtrecht voor de 
gezondheidszorg treft u hieronder een aantal samenvattingen aan van min of meer recente uitspraken van het Centraal 
Tuchtcollege voor de gezondheidszorg, het handelen van medisch adviseurs betreffende.
De volledige uitspraken zijn te downloaden vanaf de website http://www.gavscoop.nl link ”Medisch tuchtrecht”.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg 
2006/101 : RSI-zaak.

Het Centraal College acht de klachten gericht tegen  
de inhoud van het medisch advies, ongegrond.  Tevens 
stelt het college dat een medisch adviseur in een 
RSI-zaak niet is gehouden de methodiek van het 
Saltsa rapport (Richtlijnen voor de vaststelling 
van de arbeidsrelatie van aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat in de bovenste extremiteiten, 
Coronel Instituut Amsterdam 2000) te volgen. Het 
College overweegt hierbij dat de invalshoek met 
betrekking tot beroepsziekten in de bedrijfsgenees-
kunde (met de nadruk op preventie) een geheel andere 
is dan in het aansprakelijkheidsrecht en dat gezien de 
medische en juridische discussie rond RSI de medisch 
adviseur niet gehouden was het Saltsarapport te volgen.
Voorts krijgt de medisch adviseur de maatregel van 
waarschuwing opgelegd vanwege het bijvoegen van 
medische gegevens aan het advies. Het College geeft 
daarbij aan dat de relevante medische gegevens 
dienen vermeld te worden in het op schrift gestelde 
medisch advies. In dat verband wordt door het College 
opgemerkt dat bij de afhandeling van de schade ook 
anderen dan artsen de medisch adviezen onder ogen 
(kunnen) krijgen waarbij het gevaar ontstaat dat de in 
de bijlage meegezonden medische gegeven op onjuiste 
wijze worden geïnterpreteerd.
In de uitspraak van het College wordt tevens 
opgemerkt dat medisch adviseurs, waar mogelijk, 
dienen te staan op een concrete en op de zaak 
toegesneden vraagstelling van de opdrachtgever.  
Hierdoor zouden klachten zoals in deze casus in hoge 
mate kunnen worden ondervangen.

De medisch adviseur en het medisch 
tuchtrecht

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg 
2003/224: klacht ook in hoger beroep 
verworpen.

Post-whiplashklachten. De medisch adviseur zou “een 
diagnose” gesteld hebben. Bevestiging van de uitspraak 
van het Regionaal tuchtcollege, klacht verworpen. De 
medisch adviseur heeft slechts aangegeven dat naar 
zijn mening psychiatrisch onderzoek ter uitsluiting 
of bevestiging van een conversieve stoornis was 
geïndiceerd.

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg 
2006/026: klacht in hoger beroep verworpen.

In deze whiplashzaak besloot het CTG dat de 
uiteenzetting van de aangeklaagde medisch adviseur, 
inhoudende dat medisch onderzoek nimmer een 
afwijking heeft laten zien en dat de geuite klachten bij 
gebrek aan aantoonbare afwijkingen of een logische 
verklaring niet uit het ongeval verklaard konden 
worden en dat geen beperkingen aangenomen konden 
worden, onvoldoende aanknopingspunten bood voor 
het verwijt dat de arts hiermee geen “onafhankelijk 
medisch advies” zou hebben uitgebracht. De klacht 
over “vooringenomenheid” van de medisch adviseur 
wordt afgewezen.
Het Centraal Tuchtcollege stelt verder dat de normering 
over het medisch advies binnen de beroepsgroep van 
medisch adviseurs nog onvoldoende is ontwikkeld. 
Het Centraal Tuchtcollege acht nadere normering 
ten zeerste gewenst, te meer nu de adviezen van de 
medisch adviseur steeds meer een externe functie 
krijgen.
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Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg 
2007/367 en 2007/368: Waarschuwing, 
bevestiging in hoger beroep.

Uit de overwegingen van het CMT: “Dat neemt 
naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege niet 
weg, dat ook voor een advies van medisch adviseur 
heeft te gelden dat dit dient te voldoen aan de in de 
jurisprudentie van het Centraal Tuchtcollege voor 
rapportage ontwikkelde eisen. Dit betekent dat 
1. in het advies op inzichtelijke en consistente wijze 

wordt uiteengezet op welke gronden de
conclusie van het advies steunt,
2. de in het advies uiteengezette gronden 

aantoonbaar voldoende steun vinden in de feiten, 
omstandigheden en bevindingen van dat advies,

3. bedoelde gronden de daaruit getrokken conclusie 
kunnen rechtvaardigen,

4. het advies zich beperkt tot de deskundigheid van de 
medisch adviseur en de methode van onderzoek om 
tot beantwoording van de voorgelegde vraagstelling 
te komen tot het beoogde doel kan leiden en de 
medisch adviseur daarbij de grenzen van redelijkheid 
en billijkheid niet heeft overschreden.

Een ander belangrijk punt is nog de overweging van 
het CMT dat de arts zich ook naar het oordeel van het 
Centraal Tuchtcollege op het standpunt heeft mogen 
stellen dat een discussie over zijn adviezen gevoerd 
moest worden met een medisch adviseur van de zijde 
van klaagster althans met de huisarts van klaagster. Dit 
gedeelte van de klacht werd afgewezen.”

Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg 
2008/075: Verweerder heeft gehandeld in strijd

met de zorg die hij ingevolge artikel 47 lid 1 sub 
b van de Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg jegens klager had behoren te 
betrachten. Uitspraak in hoger beroep bevestigd.
Naar het oordeel van het Centraal Tuchtcollege had de 
arts, toen hij zijn visie aan het papier toevertrouwde, 
ermee rekening moeten houden dat de brief van 14 
september 2000 ook onder ogen van klager zou kunnen 
komen. Het gaat om een officiële, door de arts als 
Register Geneeskundig Adviseur ondertekende, brief die 
is gericht aan de medisch adviseur van de wederpartij 
met in de aanhef expliciet de naam van klager als 
degene over wie de brief handelt (met vermelding 
geboortedatum). Een dergelijke brief zou opgenomen 
kunnen worden in enig met betrekking tot klager 
opgebouwd dossier waarvan (ook) klager als eerste 
belanghebbende kennis zou willen nemen, wat ook 
het geval is geweest. Met het Regionaal Tuchtcollege 
is het Centraal Tuchtcollege van oordeel dat (in het 
bijzonder) de zinsnede: “Wij hebben er dus twee 
nieuwe vermeende “whiplash-slachtoffers” bijgekregen 
die “invalide” zijn en “beperkingen” hebben”, ongepast 
is. De weinig genuanceerde kwalificaties getuigen 
- nu het medisch onderzoek van klager (en zijn 
echtgenote) nog niet had plaatsgevonden - niet alleen 
van vooringenomenheid maar ook van onvoldoende 
respect voor klager (en zijn echtgenote).
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Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2008

Het bestuur werd gedurende het jaar 2008 gevormd 
door:

Dhr. K. de Wilde, voorzitter,
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester,
Dhr.	M.L.A.	Schotel,	secretaris,	
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf, 
Dhr. J.J. Meulenkamp. 

Het bestuur werd ondersteund door:
Dhr. S.J.H. Eggen,
Dhr. W.G. Fontein,
Dhr.	F.S.L.	Schmidt,
Mw. G.A. van Strien.

Het Bestuur vergaderde in 2008 vijf maal, steeds ten 
kantore van De Amersfoortse Verzekeringen. Daarnaast 
werd veelvuldig gebruik gemaakt van internet ten 
aanzien van de redactionele activiteiten.

De hoofdactiviteit van de Stichting bleef het uitgeven 
van GAVscoop. In 2008 werden weer drie uitgaven 
gerealiseerd. GAVscoop werd verzonden aan alle leden 
van de GAV. In de loop van 2008 nam het aantal 
externe abonnees iets af, van 21 naar 18, waarvan 
14 betalende. Een viertal abonnees, waaronder de 
Koninklijke Bibliotheek, werd GAVscoop om niet 
toegezonden. Het drukwerk werd opnieuw verzorgd 
door drukkerij Goudkuil, de lay-out door het grafisch 
servicebureau HieroSign. 

In 2008 konden, evenals het voorgaande jaar,  
72 pagina’s worden uitgegeven. 

Behalve de sinds jaren bestaande vaste rubrieken, 
kreeg de vorig jaar gestarte column van collega Bins 
met uitspraken van de tuchtrechter een vervolg. De 
rubriek ‘Voor u gelezen’ werd nieuw leven ingeblazen. 
De redactie ziet dergelijke bijdragen het komend jaar 
vanzelfsprekend ook graag van anderen dan de redactie 
tegemoet.

Naast een tweetal artikelen met financieel actuele zaken 
werd in het eerste nummer dit jaar aandacht besteed 
aan de diagnostiek en therapie van ADHD en het 
DISH, beiden mogelijk aan de levensstijl gerelateerde 
aandoeningen.

In de tweede uitgave dit jaar, traditiegetrouw het 
zomernummer, werd met enkele artikelen ruim 
aandacht besteed aan arbeidsongeschiktheidsaspecten. 
Met name de expertise bij beroepsgebonden 
aandoeningen en een nieuwe aanpak bij rug- of 
gewrichtsklachten kwam ter sprake. Ook het veld van 
de zorgverzekeringen kwam aan de beurt met zowel een 
artikel over bariatrische chirurgie bij morbide obesitas, 
als een artikel over de rol die de procalcitonine 
bepaling zou kunnen spelen bij de behandeling van 
sepsis en infectieziekten in het algemeen.

In het derde nummer kwamen de medisch-juridische 
perikelen omtrent de omgang met medische gegevens 
naar voren, tevens werd rijgeschiktheid bij ziekte 
en sederende medicatie besproken met interessante 
opties richting aansprakelijkheidskwesties. Ook werd 
de een verslag met cardiovasculaire aandoeningen en 
risisicofactoren voorgeschoteld.

Alles bij elkaar genomen herbergde deze 12e jaargang 
een keur aan eigentijdse onderwerpen, levensstijl, 
obesitas, maagbandoperaties, de financiële crisis, 
ADHD, gedrogeerd autorijden, tuchtrechterlijke 
uitspraken en zich wijzigende medisch-juridische 
beheersaspecten van het medisch dossier.

Dit jaar kon GAVscoop opnieuw bogen op een gezond 
evenwicht tussen artikelen van de hand van GAV-leden 
en bijdragen van externe auteurs.

Naast enkele kleinere advertenties verscheen in elke 
uitgave in full colour een paginagrote advertentie 
van een herverzekeringsmaatschappij. Daarnaast 
werden meerdere wervingsfolders van de NSPOH met 
GAVscoop verspreid.

In mei 2008 ontving de heer A.E. Schröder, op 
voordracht van de gezamenlijke redactieleden van 
GAVscoop, uit handen van haar voorzitter Israëls de 
door het bestuur van de GAV toegekende Dr. Evert 
Bosch Prijs. Vanzelfsprekend werd bij die gelegenheid 
aandacht besteed aan zijn inspanningen voor het sinds 
1984 door hem verzorgde GAV-bulletin, de directe 
voorloper van dit tijdschrift. Een en ander kwam 
feestelijk tot uiting in een noviteit, de eerste illustratie 
in kleur bij een GAVscoop artikel.

M.L.A.  Schote l
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Wenken voor auteurs

Lever	uw	tekst	per	email	of	op	papier	en	cd-rom	
aan, met vermelding van uw adresgegevens en 
telefoonnummer. Adres van de redactie is: Busselter-
weg 13, 7973 KN  Darp, email: gavscoop@gavscoop.nl.
Soort tekstverwerkingsprogramma (liefst Word) 
aangeven, alsmede onder welke naam het digitale 
bestand is opgeslagen. Houd een marge aan van 
minimaal 4 cm aan beide zijden.

Lever	uw	tekst	in	2	versies	aan,	één	versie	in	een	lay	out	
zoals u voor ogen staat en één versie zo ‘plat’ mogelijk, 
dat wil zeggen geen tabs of inspringen, kopjes niet in 
hoofdletters. Geef in de tekst de plaats van eventueel 
grafieken, tabellen of formules aan, lever deze als schets 
(liefst het origineel, voor het geval het nodig is deze 
schets te moeten scannen) bij. Geef aan of de schets 
retour moet. Sla een document met de optie ‘snel  
opslaan’ uitgeschakeld als tekstbestand op, geef het een 
titel en sluit af met: “.TXT”. Bijvoorbeeld: Colofon.TXT. 
Vermeld literatuurverwijzingen als nummer tussen 
haakjes (niet in superscript) in de tekst en de inhoud 
ervan aan het eind van het artikel.

Hanteer voor literatuurverwijzing de gebruikelijke 
gangbare methodiek (Vancouver).
Vermeld indien gewenst een correspondentie-adres dat 
bij het artikel kan worden geplaatst. 

Met het inzenden verklaart een auteur dat:
1. het volledige auteursrecht inclusief de rechten op 

publicatie op electronische netwerken (internet) 
wordt overgedragen aan de redactie van het 
tijdschrift; 

2. het artikel niet tegelijkertijd elders is aangeboden, of 
reeds geaccepteerd of gepubliceerd is*; 

3. met name genoemde personen die op enigerlei wijze 
hebben bijgedragen aan het tot stand komen van 
het artikel akkoord gaan met het noemen van hun 
naam. 

4. hij/zij toestemt in een redactionele beoordeling en 
bewerking van het artikel.

* In overleg met de redactie kan hiervan afgeweken worden.
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Agenda

De agenda wordt verzorgd door de redactie van GAVscoop. De agenda 

is bestemd voor de 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, doelgroep, adres en 

telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele 

bijzonderheden.

30 januari 2009 Vereniging van Letselschade 

Advocaten (LSA) Sdu Juridische 

Opleidingen 

20e	LSA-symposion 

Locatie:	MECC,	Maastricht 

Inlcihtingen: 

http://www.sdu.nl/klanten/

opleidingen/bijeenkomsten/Q2300.jsp

5 februari 2009 Stichting Nascholing Bedrijfsartsen 

en Verzekeringsgeneeskundigen 

Noord Nederland: 

31e	Nascholingsdag,	locatie	De	Lawei, 

Drachten.

12 februari 2009 GAV Algemene Ledenvergadering 

Locatie:	Univé,	Assen

16 - 18 april 2009 Institute for Pension and Invalidity 

Insurance: 1st International Congress 

of Medical Assessors  

Locatie:	Marburg,	Slovenië	 

Inlichtingen: 

http://www.kongres-izvedencev.si, 

email: office@domus.si

26 - 29 april 2009 Vooraankondiging: 

LUCID conferentie 

Eerste	conferentie	van	LUCID	(Life	

Underwriters, Claims Consultants 

and Insurance Doctors),  een 

samenwerkingsverband van de 

Assurance Medical Society, de 

Association of Medical Underwriters, 

Select 74 en het Health Claims Forum.  

Locatie:	Holliday	Inn,	Stratford	upon	

Avon Inlichtingen:  

www.lucidconference.org

14 mei 2009 GAV Algemene Ledenvergadering

(onder	voorbehoud)	 Locatie:	Amsterdam,	Generali


