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Van de redactie
Om maar direct met een dooddoener in huis te vallen: 
waar gewerkt wordt vallen spaanders.
Als het goed is ( ) weet ieder van ons ervan mee te 
praten.
En als er ergens hard gewerkt wordt, echt waar, dan 
is het op de redactie van GAVscoop. In ieder geval 
wanneer de deadline nadert of, zoals regelmatig 
gebeurt, overschreden wordt.
Dus ook hier vallen spaanders, slaan we de plank mis, 
laten we steken vallen.
Gelukkig gaat het daarbij in de regel om een typefout 
of een afwijkend lettertype, maar het ligt niet altijd zo 
eenvoudig.
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan dat het artikel 
”Gedragscodes en beroepscodes”, in dit nummer 
van GAVscoop opgenomen vanaf pagina 3, ook al in 
GAVscoop 2/2009 stond (p. 31 – 35).
Met de beste voornemens bewapend heeft de redactie 
destijds bij het redigeren van dit artikel voor GAVscoop 
2/2009 de plank niet één keer, maar verschillende 
malen misgeslagen. De inhoud van dit artikel werd 
daarmee gewijzigd en wel zodanig dat het uiteindelijke 
artikel op essentiële punten haaks stond op wat de 
schrijver bedoelde te zeggen. 
Het betreffende artikel van collega Israëls gaat 
over gedragscodes en beroepscodes, voor ons aller 
functioneren van groot belang. De maatschappij 
verandert, de gedragscodes en beroepscodes voor 
onze beroepsgroep staan in het middelpunt van 
de belangstelling en zijn op dit moment aan forse 
veranderingen onderhevig. Het is essentieel dat 
een ieder de juiste informatie krijgt en ook dat in 
voorkomende gevallen de correcte tekst kan worden 
geciteerd. 
De redactie was dan ook van mening dat de oor-
spronkelijke tekst alsnog moest worden gepubliceerd. 
Wij prijzen ons gelukkig dat wij de schrijver daarbij 
meekregen.
Al doende leert men, nog zo’n praktisch gezegde. Maar 
ook waar. Het gebeurde was voor de redactie aanleiding 
de procedures verder te verfijnen om daarmee de kans 
op herhaling in de toekomst zoveel mogelijk uit te 
sluiten. Ik zeg bewust “zoveel mogelijk”, want, geachte 
Lezer, u weet, in de geneeskunde kan alles en hoeft 
niets, zo ook in de uitgeverij.

K. de Wilde

Van het bestuur
Betrokkenheid, hoe bereik je dat?

Er wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. De bel in  
ons nieuwe huis is nog niet aangesloten. Voor de deur 
staat een mij onbekende vrouw. Ze blijkt twee huizen 
verderop te wonen. Ze overhandigt me een felrood A4-
tje. Met een antwoordstrookje. Het is een uitnodiging 
aan alle mensen in de laan om een bijeenkomst bij  
haar thuis bij te wonen over de toekomstige verkeers-
situatie in de buurt. Ze licht toe dat ze het maar even 
persoonlijk komt overhandigen, want in alle verhuis- 
en verbouwingsperikelen zou het misschien aan onze 
aandacht kunnen ontsnappen. Daar kon ze wel eens 
gelijk in hebben beaam ik (en ik denk: ook zonder 
verhuizing en verbouwing zou dat mij zomaar kunnen 
gebeuren). Ze vroeg ook nog of ik een paar stoelen zou 
kunnen meenemen. Heel slim. Met zo’n eenvoudige 
maar toch belangrijke taak kan ik immers met goed 
fatsoen geen verstek meer laten gaan. Het grappige is: ik 
voel me meteen meer betrokken bij de bijeenkomst.

Oproepen aan de GAV-leden om een bijdrage te leveren 
aan taken binnen de vereniging, vaak per e-mail, leveren 
meestal maar weinig respons op. Zelfs na één of soms 
meermaals rappelleren. Je hier over blijven verbazen, je 
er boos over maken, of je blijven afvragen hoe dat toch 
komt is niet de oplossing. 

De kracht van onze vereniging zal toenemen als er 
meer inzet is van een grotere groep leden. Dat is de 
opzet van de nieuwe structuur van de GAV zoals die is 
gepresenteerd op de ALV van 9 maart 2010. Maar alleen 
een nieuwe structuur is niet genoeg. Die inzet zal pas 
toenemen als leden zich meer betrokken voelen bij de 
GAV. Persoonlijk contact tussen de leden en het bestuur 
zal meer betrokkenheid opleveren. Dat hoop ik en dat 
verwacht ik. 

Om dit een nieuwe impuls te geven zal het GAV-bestuur 
de komende tijd investeren in het intensiveren van 
persoonlijk contact met de leden. Ondermeer zal uw 
voorzitter aanschuiven bij de ICT-groepen om aan de 
leden zelf te vragen wat zij verwachten van de GAV. Wat 
zij er komen “halen”, maar vooral ook wat zij kunnen 
“brengen”. 

Wij zullen u op korte termijn via uw mailbox of op de 
website oproepen voor het vervullen van taken binnen 
de GAV. Toon en vergroot uw betrokkenheid door het 
innemen van een actieve rol binnen onze vereniging! 
Ik voel me inmiddels zo betrokken bij de buurt dat 
ik niet zal vergeten binnen de gevraagde termijn te 
reageren. De volgende keer kan de buurvrouw het briefje 
gewoon in de brievenbus gooien.

Astrid Blaauw-Hoeksma
voorzitter GAV
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Dit artikel komt in de plaats van de eerdere publikatie in GAVscoop 2/2009.  
Zie ook dit nummer, pagina 2. Red.

Gedragscodes en beroepscodes
S.P. Israëls, oud voorzitter GAV, 8 september 2009

wegingen die ten grondslag lagen aan de herziening 
en ook de oude situatie zijn gepubliceerd in GAVscoop 
van december 20082. Kort samengevat: de delen in 
de code die de medisch adviseur betreffen waren 
niet duidelijk, het begrip functionele eenheid gaf 
aanleiding tot veel verwarring en gelegenheid van 
de regelgeving af te wijken en het was onduidelijk 
wie als medisch adviseur betiteld moest worden. 
Medische gegevens werden verwerkt door medewerkers 
van de verzekeringsmaatschappijen die niet onder 
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur vielen. 
Dat is nu rechtgezet. Leidend in de nieuwe code zijn 
de beginselen geheimhoudingsplicht, voortkomend uit 
de artseneed en artikel 88 van de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg (BIG) die dat nog 
eens herhaalt en het blokkeringsrecht uit de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), het 
artikel 464, lid 2, in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
De gedragscode definieert een aantal begrippen. De 
volgende twee zijn van belang:
•	 Medisch	adviseur:	de	arts	die	als	verantwoordelijke	

optreedt voor de Verwerking van Persoonsgegevens 
omtrent iemands gezondheid, die noodzakelijk is om 
een onafhankelijk deskundig advies te kunnen geven 
terzake de beoordeling van de gezondheidstoestand 
van de verzekerde of de te verzekeren persoon aan 
de afdelingen van het verzekeringsbedrijf die tot 
taak hebben omtrent een aanvraag of claim de 
beslissing te nemen.

•	 Verwerking	van	Persoonsgegevens:	elke	handeling	
of elk geheel van handelingen met betrekking 
tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, 
vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Het is hiermee nu ook voor verzekeraars duidelijk dat 
een medisch adviseur een arts is en niet “een mede-
werker met tenminste een HBO-opleiding”. Dat we als 
ontsnappingmogelijkheid de medisch adviseur ook 
als geneeskundig adviseur hebben benoemd (via de 
registratie “RGA” was deze term immers beschermd), 
doet hier niets aan af.
De taak van de medisch adviseur is veelomvattend: 
alles van openen van de inkomende post, het gebruik 
van de medische gegevens tot het archiveren valt onder 
zijn3 taken, wat “verwerking” van persoonsgegevens 

Het zit in de lucht. De consensusmolen draait op volle 
kracht in het polderland. We worden ingedijkt door 
gedrags- en beroepscodes. Maar het gevaar dreigt dat 
we, als we niet op het goede stuk grond zitten, door het 
water verzwolgen zullen worden.

Wat is er aan de hand, welke codes of revisies van 
bestaande codes kunnen we binnenkort verwachten?
Een opsomming:
•	 De	revisie	van	de	Gedragscode	Verwerking	

Persoonsgegevens Financiële Instellingen
•	 De	nieuwe	Gedragscode	voor	de	Zorgverzekeraars
•	 De	vernieuwde	Beroepscode	van	de	GAV
•	 De	Beroepscode	van	de	Werkgroep	Artsen	

Advocaten
•	 De	Gedragscode	Behandeling	Letselschade,	met	 

een medische paragraaf 
•	 De	revisie	Richtlijnen	inzake	het	omgaan	met	

medische gegevens van de KNMG
Een uitgelezen gelegenheid de aanbevelingen, richt-
lijnen en niet zo vrijblijvende regels, voortkomend  
uit eed en wet, op elkaar af te stemmen. Deels lukt  
dat, maar naar oud gebruik heeft elke stad zijn eigen  
interpretatie. Het zal nog wel enkele Staten-
vergaderingen vergen voor de consensustrompet 
geblazen kan worden.
Hoe ver is het met deze codes?

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen

Deze Gedragscode is begin augustus j.l. in de Staats-
courant gepubliceerd en op de site van het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te lezen1. De 
commissie Privacy van het Verbond van Verzekeraars, 
bijgestaan door externe deskundigen heeft grote 
delen van de oude code herschreven. Ook een kleine 
werkgroep van de GAV heeft meegeholpen om de 
medische paragraaf te redigeren. Medio dit jaar is 
de code aan het CBP aangeboden ter goedkeuring. 
Naar verwachting zal de Gedragscode in de loop 
van september van kracht worden. Dat heeft grote 
consequenties voor verzekeraars en ook voor medisch 
adviseurs.
We moeten ons hier beperken tot de medische 
zaken, “de persoonsgegevens betreffende iemands 
gezondheid”, in het jargon van de code. De over-

1 www.cbpweb.nl 

2 GAVscoop 2008;12:43-45 en 46-49.
3 Vanwege de leesbaarheid worden ook vrouwelijke medisch 

adviseurs met “hij” of “zijn” aangeduid.
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genoemd wordt in de Wet bescherming persoons-
gegevens (WBP). Op een of andere manier zal hij dus 
zeggenschap over zijn medewerkers, de medische 
dienst of staf moeten hebben. Hij kan immers het 
werk niet solo doen. Eenvoudig administratief werk, 
maar ook een groot deel van de beoordelingen zal 
door zijn medewerkers gebeuren, maar wel onder 
strikte supervisie. Juist dit punt zal vaak de nodige 
aanpassingen vergen ten opzichte van de nu nog 
gangbare organisaties bij verzekeraars.
Dan dat begrip noodzakelijk, waar de schrijvers van 
de wetten WBP en WGBO zo verzot op zijn. Uit 
de bovengenoemde definitie valt op te maken dat 
de medisch adviseur zelf slechts in beperkte mate 
over medische gegevens mag beschikken: alleen 
hetgeen noodzakelijk is om tot verwerking van 
persoonsgegevens te komen, de beoordeling over een 
aanvraag van een verzekering of de toekenning van 
een claim. Dit beginsel komt onder meer tot uiting 
in de beperkingen in de medische machtiging voor 
de behandelend arts. Dit noodzakelijkheidsbeginsel 
komt terug bij het uitbrengen van het advies aan 
de verzekeraar: alleen wat nodig is om het advies te 
onderbouwen mag aan de verzekeraar medegedeeld 
worden. Dit is een vrij vaag begrip, dat ongetwijfeld tot 
verdere jurisprudentie zal leiden. De eerste uitspraken 
van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 
laten er echter geen twijfel aan bestaan dat dit beginsel 
strikt uitgelegd moet worden. Er kunnen maar weinig 
gegevens naar de verzekeraar toe.
Essentieel is dat de medisch adviseur met zijn staf 
een advies uitbrengt aan de verzekeraar. Het nemen 
van een beslissing over de verzekeringsaanvraag of 
de aanspraak op een uitkering hoort niet tot zijn 
competentie. Het advies moet ook onafhankelijk zijn. 
Bij het opstellen van het advies richt de medisch 
adviseur zich weliswaar op de vraagstelling van de 
verzekeraar of belangenbehartiger, maar de belangen 
van de vragenstellers mogen niet meetellen bij het 
adviseren. Het advies moet objectief zijn. Alleen 
op deze manier immers is het mogelijk uitvoering 
te geven aan het blokkeringsrecht dat kandidaat-
verzekerden toekomt (WGBO art. 464, lid 2). De 
verzekeraar neemt op grond van het advies van 
de medisch adviseur en andere overwegingen van 
technische, financiële en commerciële aard een 
beslissing. Die kan overeenkomen met het advies, 
maar kan er evengoed van afwijken. Uiteraard gebeurt 
dat idealiter in goed overleg, maar ook tijdens dit 
overleg dient de medisch adviseur de gegevens van de 
(kandidaat-)verzekerde geheim te houden, alleen wat 
nodig is gebruikend in het overleg.

In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Financiële Instellingen gaat hoofdstuk 6, paragraaf 
1 over “Persoonsgegevens betreffende iemands 
gezondheid”. Deze zijn voor de medisch adviseurs van 
belang. De elf artikelen van deze paragraaf zijn na te 
lezen in de code zelf. 
Ze gaan, samenvattend, over de volgende onderwerpen:

1) Financiële instellingen mogen persoonsgegevens 
over iemands gezondheid verwerken als dat 
noodzakelijk is.

2) Omstandigheden waaronder in ieder geval deze 
gegevens mogen worden verwerkt.

3) Persoonsgegevens over iemands gezondheid mogen 
niet voor een andere verzekering gebruikt worden.

4) “Het verwerken van Persoonsgegevens betreffende 
iemands gezondheid door een Financiële instelling 
om een advies te kunnen uitbrengen over de 
medische beoordeling van een (aspirant)-verzekerde 
is voorbehouden aan een Medisch adviseur en 
de personen die onder zijn verantwoordelijkheid 
betrokken zijn bij dat advies. Het opvragen van 
gegevens omtrent de gezondheid van en bij een 
Cliënt gebeurt uitsluitend door een Medisch 
adviseur of mensen uit zijn medische dienst of staf.”

5) Verzamelen van persoonsgegevens omtrent iemands 
gezondheid door een medisch adviseur alleen 
toegestaan met een machtiging.

6) Dossierplicht onder verantwoordelijkheid van de 
medisch adviseur en inzagerecht door de cliënt.

7) Legitimatie door de cliënt en diens 
blokkeringsrecht.

8) “Niet onder de verantwoordelijkheid van de 
Medisch adviseur vallen Verwerkingen van 
Persoonsgegevens omtrent iemands gezondheid 
voor zover dat noodzakelijk is voor:
a) het nemen van een beslissing inzake het door de 

verzekeraar te verzekeren risico;
b) de uitvoering van de verzekerings- of 

financieringsovereenkomst, waaronder mede 
begrepen de Verwerking van Persoonsgegevens 
in het kader van het ontvangen en verwerken 
van declaraties en financieringsovereenkomsten 
dan wel indien daarom door of namens 
de Cliënt is verzocht in verband met diens 
gezondheidstoestand.”

9) Geheimhoudingsplicht door personen die gegevens 
omtrent iemands gezondheid verwerken en 
uitzonderingen daarop.

10)  Moratorium erfelijkheidsonderzoek van toepassing.
11)  HIV-gedragscode van toepassing.

De artikelen 4 en 8, hierboven volledig geciteerd 
verwoorden veel ondubbelzinniger dan voorheen de 
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Het 
uitbrengen van een advies over iemands gezondheid 
is voorbehouden aan hem en de personen die onder 
zijn verantwoordelijkheid werken. Op aandringen van 
het CBP is daar aan toegevoegd dat ook het opvragen 
van medische gegevens over de cliënt door de medisch 
adviseur en zijn staf gebeurt, niet meer door de 
verzekeraar.
Artikel 8 stipuleert dat de verantwoordelijkheid 
van de medisch adviseur voor de verwerking van 
medische gegevens niet meer geldt voor de gegevens 
die de verzekeraar van hem heeft gekregen om tot 
een beslissing te komen. Ook de medische gegevens 
die de verzekeraar rechtstreeks heeft ontvangen, 
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voor bijvoorbeeld het verwerken van declaraties of 
financieringsovereenkomsten, vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur.

Wat opvalt in de code is dat het begrip “functionele 
eenheid” verdwenen is. Het was teveel opgerekt en 
verwarrend. Ervoor in de plaats is de “medische dienst 
of staf” gekomen. Maar dat is een veel nauwer  
begrensd begrip, met alleen medewerkers werkend 
onder de verantwoordelijkheid van de medisch 
adviseur. Een “black box” binnen de organisatie van  
de verzekeraar, waar medische gegevens ingaan, er  
niet meer uitkomen, alleen een “beargumenteerd 
advies”, dat wat nodig is om de verzekeraar een goede 
beslissing te kunnen laten nemen over acceptatie of 
uitkering.

Wat betekent deze vernieuwde Gedragscode voor de 
medisch adviseur? Twee dingen.
Allereerst zullen we onze opdrachtgevers moeten 
helpen de zaken op orde te krijgen, overeenkomstig de 
code. Dat zal voor de ene verzekeraar meer betekenen 
dan voor de andere, sommige werken al volgens de 
nieuwe code, andere nog niet. Vastleggen wie tot 
de medische dienst behoort en vastleggen van de 
afgeleide geheimhoudingsplicht. Er zal niet veel tijd 
zijn voor deze aanpassingen. Naar verwachting zal het 
CBP enige tijd laten voor de aanpassingen, maar na 
verloop van tijd zal er controle volgen. Het CBP heeft 
de bevoegdheid na een waarschuwing een boete op te 
leggen als de waarschuwing geen effect heeft gehad.
Vervolgens, als de zaken goed geregeld zijn, moet de 
medisch adviseur zijn verantwoordelijkheid nemen. 
Leiding geven bij de verwerking van persoonsgegevens 
aan de mensen van zijn staf, bewaken van de 
geheimhoudingsplicht, toezien op de uitvoering van 
het blokkeringsrecht en beoordelen wat “noodzakelijk’ 
is om tot een goed beargumenteerd onafhankelijk 
advies aan de verzekeraar te komen.

Gedragscode voor de Zorgverzekeraars

Het “addendum” uit de oude Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen is vervallen. 
Ervoor in de plaats komt een eigen gedragscode voor 
de zorgverzekeraars. De code is er nog niet omdat de 
verhoudingen in deze tak van de verzekeringswereld 
nog ingewikkelder zijn dan bij de levens-, 
arbeidsongeschiktheids- en letselschadeverzekeraars.

De vernieuwde Beroepscode van de GAV

Er is lang gewerkt aan de revisie. Deze code gaat 
verder dan de code van de financiële instellingen, 
geeft meer richtlijnen hoe een goede medisch 
adviseur zijn werk moet doen. Het onder één noemer 
brengen van de werkzaamheden van de verschillende 
disciplines in onze vereniging, die van het leven, 
de arbeidsongeschiktheid, de letselschade aan de 
verzekeraarskant en die aan de belangenbehartigerskant 

bleek niet eenvoudig. De code is voorgelegd aan de 
KNMG voor advies en goedkeuring en zal binnenkort 
als concept aan de leden voorgelegd worden.

De Beroepscode Werkgroep Artsen Advocaten 
(WAA)

Tezelfdertijd heeft deze werkgroep ook aan een code 
gewerkt. Het concept is voorgelegd aan de projectgroep 
medische deskundigen in de rechtspleging, deel 
uitmakend van het interfacultair samenwerkings-
verband Gezondheid en Recht aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Het ligt voor de hand dat de codes 
van de GAV en die van onze collegae van de WAA op 
elkaar afgestemd worden. Het is niet goed denkbaar dat 
de (tucht)rechtspraak twee meetlatten zal accepteren 
waarlangs medisch adviseurs gelegd moeten worden. 
De KNMG stimuleert deze coördinatie van de beide 
codes. Naar verwachting zullen de codes medio oktober 
beschikbaar zijn. Het idee is om ze als concept aan 
elkaar voor te leggen en vervolgens de artikelen te 
stroomlijnen.

Gedragscode Behandeling Letselschade, met een 
medische paragraaf 

Op verzoek van de Letselschaderaad is de Projectgroep 
medische deskundigen in de rechtspleging aan de Vrije 
Universiteit onder leiding van professor Akkermans 
bezig aan een “Inventarisatie bestaande normering, 
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen bij 
letselschade”. In mei 2009 is een eerste rapport 
verschenen: “Het medisch beoordelingstraject bij 
letselschade”4. Omdat de “mogelijke oplossings-
richtingen” dichtbij een regulering van het medisch 
handelen komen, is de GAV nu nauw betrokken bij het 
werk van de projectgroep. Het zou niet juist zijn deze 
regulering alleen aan juristen over te laten.

De projectgroep heeft opgemerkt dat de nieuwe 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële 
Instellingen onvoldoende rekening houdt met de 
wenselijke gang van zaken bij de afhandeling van 
letselschadeclaims. Door het verdwijnen van het begrip 
functionele eenheid is het niet meer mogelijk dat 
de letselschaderegelaar bij verzekeraars de medische 
gegevens inziet. Dat geeft een ongelijkheid, geen 
“equality of arms”, zoals juristen dat graag noemen, 
ten opzichte van de belangenbehartiger van het 
letselschadeslachtoffer, die immers vaak wel de 
medisch gegevens ter beschikking krijgt.
De afhandeling van letselschadeclaims is ook complex. 
Gedurende de periode dat de claim in behandeling 
is kunnen er meer gegevens beschikbaar komen, 
waardoor het medisch dossier opnieuw geraadpleegd 
of aangevuld moet worden. Telkens is er dan opnieuw 
overleg tussen letselschadebehandelaar en medisch 

4 Zie www.deletselschaderaad.nl waar het rapport is te 

downloaden.
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adviseur nodig. De zaken worden nog ingewikkelder 
omdat het medisch advieswerk vaak uitbesteed is aan 
externe bureaus.
Toch zou het onjuist zijn in deze situaties een uit-
zondering te maken op de regel, zojuist vastgelegd in 
de nieuwe Gedragscode van de financiële instellingen, 
dat alleen de medisch adviseur de medische gegevens 
mag verwerken. Waarom in de ene situatie wel en 
de andere niet? Alleen uit pragmatische redenen? 
We zullen er niet aan ontkomen ook voor de claim-
afhandeling bij letselschade een vorm te vinden 
die uitgaat van de medisch adviseur als beheerder 
van de medische gegevens. Te denken valt aan een 
gemakkelijker manier van communiceren tussen 
letselschadebehandelaar bij de verzekeraar en de 
medisch adviseur, vaak werkzaam elders bij een 
extern bureau. Dat zou kunnen door uitwisseling van 
vragen en antwoorden via (beschermd) e-mailverkeer. 
De specifieke handelswijze bij letselschade zou in 
een addendum bij de Gedragscode gevoegd kunnen 
worden, maar met behoud van de principes van de 
code zelf.
Hoe de samenwerking tussen de medisch adviseurs 
van verzekeraars en die van de belangenbehartigers 
verbeterd kan worden is in dit het conceptrapport 
van de projectgroep nog niet uitgekristalliseerd. Het 
lijkt een logische stap het medisch advieswerk door 
één medisch adviseur te laten doen die datgene “wat 
nodig” is voor de aansprakelijkheidstelling en de 
claimafhandeling aan de beide partijen ter beschikking 
stelt. De medisch adviseur behoort immers 
onafhankelijk te werken en objectief te oordelen. Een 
goede medisch adviseur kan daarom zowel voor een 
belangenbehartiger als voor een verzekeraar werken. 
Hierdoor zouden de problemen bij het medisch 
traject voor een groot deel opgelost zijn. Maar het zal 
de nodige overredingskracht vragen voor partijen, 

belangenbehartigers en verzekeraars met een dergelijke 
werkwijze zullen instemmen. De problemen bij het 
medisch traject liggen niet uitsluitend bij de medisch 
adviseurs!

De revisie Richtlijnen inzake het omgaan met 
medische gegevens van de KNMG

Onlangs bleek dat ook de KNMG bezig is aan een 
revisie van de richtlijnen inzake het omgaan met 
medische gegevens. Zaken die medisch adviseurs 
aangaan in deze richtlijnen zijn onder meer de 
dossierplicht en bewaartermijn, patiëntenrechten, 
als inzagerecht en recht op afschrift, correctie 
en afscherming van gegevens, verwijdering en 
vernietiging van gegevens en het beroepsgeheim. 
Hoewel primair gericht op de patiëntenzorg zijn 
deze richtlijnen ook van belang in de relatie met 
(kandidaat)verzekerden. Een apart hoofdstuk 
behandelt de medische keuringen. Er zijn enkele 
hoofdstukken over gegevensverstrekking op verzoek 
van derden: na de dood (Toetsingscommissie 
Gezondheidsgegevens), bij letselschade, bij 
arbeid, arbeidsverzuim en reïntegratie en bij 
levensverzekeringen.
Grotendeels komen deze richtlijnen overeen met die 
in de codes. Ze zijn immers gebaseerd op dezelfde 
wetgeving en bij het opstellen van de codes is reeds 
rekening gehouden met de richtlijnen van de KNMG. 

De molens blijven nog wel even draaien. Consensus 
is er voor een deel wel, maar belanghebbenden zullen 
blijven zoeken naar de voor hen meest voordelige 
werkwijze. In deze wereld is de medisch adviseur 
onmisbaar. Laten we zorgen dat we, ondanks de 
indijking door al deze gedrags- en beroepscodes, ons 
werk professioneel en onafhankelijk blijven doen.

In de huisartsenpraktijk is de incidentie van het lumbo-
radiculair syndroom (lage rugpijn mét uitstraling)  
9 per 1000 patiënten per jaar. Bij 80% van de patiënten 
verdwijnen de klachten na verloop van tijd met 
een conservatief beleid. Dit beleid bestaat uit goede 
pijnstilling en activiteiten naar vermogen. 
In het verleden werd in Nederland geadviseerd 

Overzicht van de diverse chirurgische  
en anaesthesiologische behandelingen  

van lage rugpijn1

G.H. Mellema*

* G.H. Mellema, arts, MHA, gh.mellema@amersfoortse.nl

gedurende een periode van zes weken af te wachten, 
echter naar aanleiding van recent onderzoek2 wordt in 
de nieuwe conceptrichtlijn een periode van minstens 
drie maanden genoemd. Dit wordt overigens uiterst 
genuanceerd weergegeven: “een tendens naar een 
in opzet conservatieve behandeling verdient in de 
eerste drie maanden de voorkeur, terwijl in de daarop 
volgende drie maanden de tendens steeds sterker naar 
operatie zal zijn bij aanhoudende of toenemende 
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arbeidsproces. Om het vroege effect van de ingreep 
te kunnen meten is het essentieel dat alle patiënten 
in beide behandelgroepen zo snel mogelijk hun 
werkzaamheden hervatten. Ter evaluatie van het 
vroege effect van de ingreep wordt de periode van 
acht weken na behandeling als belangrijkste meting 
gezien.

 Microdiscectomie 

 Dit is - volgens het CVZ - de “gouden standaard” en 
wordt nu nog toegepast in de meeste ziekenhuizen. 
Via een systeem van steeds breder wordende buizen 
wordt een werkschacht gecreëerd in de rug (met 
verdringen van de spieren), van 30 tot 60 mm. Via 
deze schacht kunnen alle bewerkingen gebeuren. 
Het herniafragment wordt verwijderd met behulp 
van een operatiemicroscoop zodat de zenuwwortel 
vrij komt. Nadien wordt de werkschacht verwijderd 
en de huid gesloten met huidlijm (of een hechting). 
Het biedt het voordeel aan de chirurg wat meer 
bewegingsvrijheid te hebben. Voor de patiënt is 
er geen voordeel: de wond is groter dan bij de 
hierna te noemen endoscopische methodes, het 
trauma toegebracht aan de rugspieren is groter, de 
verpleegduur is langer, de revalidatie duurt langer 
en het is duurder (wegens meer verpleegdagen).  
Indien chirurgische behandeling voor een HNP is 
aangewezen, is de open microchirurgische techniek 
in Nederland dus de standaardbehandeling. Een 
zorgvuldige indicatiestelling is vereist, omdat 
immers bij een conservatief beleid in het merendeel 
van de gevallen er spontane verbetering van de 
klachten optreedt.

 MED

 De Micro-Endoscopische Discectomie is minimaal 
invasief (incisie van 16 mm) en gebeurt onder 
algemene narcose. Uiteindelijk gaat het om dezelfde 
ingreep als hierboven beschreven, waarop dan een 
camera en een koudelichtbron worden geplaatst 
voor optimaal zicht. De chirurg kijkt op een 
monitor.  
Na 24 uur kan de patiënt het ziekenhuis verlaten. 
Hij kan dan ook weer rondlopen. Het heffen van 
voorwerpen is verboden gedurende één maand 
omdat de annulus nog dicht moet groeien.  
Op dit moment loopt in Nederland een multicenter 
RCT (=Randomised Controled Trial) waarin MED 
(met doorklieven van de spieren) wordt vergeleken 
met microchirurgie (waarbij de rugspieren worden 
los geprepareerd van de wervels). Resultaten worden 
dit jaar nog verwacht.

 MTD

 De MicroTube Discectomie (MTD) is afgeleid van 
de MED, maar dan met behulp van een microscoop 
in plaats van een camera die projecteert op een 

pijnklachten.” De winst van chirurgie ligt vooral in de 
korte termijn, namelijk snellere pijnreductie. 

Chirurgische behandeling van lage rugpijn al 
dan niet met uitstraling3

Indien gekozen wordt voor operatief ingrijpen zijn er 
diverse technieken mogelijk:
1. Bij HNP gaat het eigenlijk om beenpijn en niet om 

rugpijn. HNP gaat wel vaak met rugpijn gepaard en 
wordt behandeld middels rugchirurgie.
a. Operaties, waarbij via de dorsale toegang onder 

algemene of spinale anesthesie het uitpuilende 
en op de zenuw drukkende deel van de hernia 
wordt verwijderd:
1. De gewone “open operatie”, al dan niet door 

een mini-incisie, al dan niet met een loupe-
bril uitgevoerd.

2. De microscopische operatie door een incisie 
van ongeveer 30 mm

3. De micro-endoscopische operatie door een 
incisie van 16 mm met een camera in de 
wond.

4. De microtube methode (MTD), afgeleid 
van methode III hierboven maar dan met 
behulp van een microscoop in plaats van een 
camera. 

b. Operatie van lateraal door het foramen onder 
locale anesthesie in dagbehandeling: de zgn. 
percutane transforaminale endoscopische 
discectomie (PTED).

 Gezien de relatief hoge frequentie van voorkomen 
van HNP en de daaraan gerelateerde hoge kosten 
is er behoefte aan kosteneffectieve behandelingen. 
Naast de langer bestaande open discectomie zijn er 
de afgelopen jaren minimaal invasieve technieken 
ontwikkeld, waaronder de Percutane Laser Discus 
Decompressie (PLDD) en de Micro-Endoscopische 
Discectomie (MED). Meerdere studies hebben 
verschillen in effectiviteit (herstel en snelheid van 
herstel) van diverse technieken proberen aan te 
tonen, echter met wisselende resultaat. Momenteel 
worden in het buitenland op commerciële basis 
in toenemende frequentie minimaal invasieve 
behandelingen uitgevoerd.

 De onderzoekers van de Sciatica-MAST trial, 
gefinancierd door het College voor Zorg-
verzekeringen (CvZ), willen de conventionele 
chirurgische behandeling van de lumbale HNP 
vergelijken met de MED en de PLDD in een 
parallelle groepen design. Feitelijk bestaat de 
Sciatica-MAST trial uit twee onderzoekspoten: de 
Sciatica-MED trial en de Sciatica-PLDD trial. 

 De onderliggende gedachte is dat zowel de MED 
als de PLDD, gezien de minimale weefselschade, 
(kosten-)effectiever zijn dan de gangbare operatie 
doordat de patiënt minder rugpijn heeft en 
dientengevolge sneller kan terugkeren in het 



GAVscoop, jaargang 14, nummer 1, april 2010 8

monitor. De operateur kijkt bij een MTD dus direct 
in het operatiegebied en niet op een monitor. Het 
enige verschil tussen MED en MTD is dat er met een 
endoscoop resp. een microscoop wordt gekeken. 
Verder is alles vrijwel hetzelfde (lengte incisie, 
verpleegduur enz.). Orthopeden zijn meer gewend 
met scopen te kijken terwijl de neurochirurg meer 
met de micoscoop vertrouwd is.

 PELD

 Percutane Endoscopische Lumbale/Laser 
Discectomy (PELD) combineert het gebruik van een 
tangetje met dat van de laser voor de verwijdering 
van het uitpuilende stuk van de hernia. Voordeel 
hiervan is dat door het gebruik van de laser er 
nog kleinere tubes kunnen worden gebruikt 
(incisie 9 mm), omdat de grotere stukjes van het 
te verwijderen weefsel worden “verdampt” door 
de laser. Deze techniek wordt ook gebruikt bij de 
transforaminale benadering maar heet dan PTED. 
De stand van de wetenschap en praktijk is zodanig 
dat PELD bij chronische lage rugpijn nog niet tot de 
verzekerde medisch-specialistische zorg behoort. 

 PTED

 De Percutane Transforaminale Endoscopische 
Discectomie (PTED) behandeling wordt onder 
plaatselijke verdoving en in dagbehandeling 
uitgevoerd. De transforaminale benadering is een 
laterale benadering waarbij via het foramen een 
hernia (gedeeltelijk) wordt verwijderd. Er wordt 
gewerkt via een kleine incisie (8 mm) waardoor 
een endoscoop wordt opgevoerd. In feite is dit 
alleen bij de laterale hernia (hiervan is in ongeveer 
4 % van de gevallen sprake) een voor de hand 
liggende benadering. De reden dat transforaminale 
benadering ook in andere gevallen wordt toegepast 
is vooral het feit dat deze ingreep onder lokale 
anesthesie kan plaatsvinden. In Rugkliniek 
Iprenburg te Heerenveen en in de Rugpoli te Delden 
wordt deze techniek toegepast. Ook Hoogland in 
München past deze techniek toe. 
De stand van de wetenschap en praktijk is zodanig 
dat PTED bij chronische lage rugpijn nog niet tot de 
verzekerde medisch-specialistische zorg behoort.

 IntraDiscal Electrothermal Therapy (IDET) is een 
minimaal invasieve procedure ter behandeling van 
chronische lage rugpijn (“discopathie”). 
Er wordt een catheter geplaatst in de annulus 
fibrosus van de aangedane tussenwervelschijf 
waardoor een electrode wordt opgeschoven. Deze 
wordt vervolgens verhit gedurende een aantal 
minuten. Door de verhitting valt het collageen van 
de annulus uit elkaar en worden zenuwuiteinden 
gecoaguleerd. Dit zou verlichting van de pijn tot 
gevolg hebben. 
De stand van de wetenschap en praktijk is zodanig 
dat IDET bij chronische lage rugpijn nog niet tot de 
verzekerde medisch-specialistische zorg behoort. 

 PLDD

 Percutane Laser Discusdecompressie (PLDD) is 
de medische term voor de behandeling van een 
rughernia met behulp van laserstralen. Deze 
laserbehandeling bestaat reeds geruime tijd in de 
USA en is door de radiologen van het Kennemer 
Gasthuis in 1999 in Nederland geïntroduceerd. 
Sindsdien is er met deze moderne behandelmethode 
veel ervaring opgedaan en wordt deze in het 
Kennemer Gasthuis te Haarlem, als enige 
ziekenhuis in Nederland, routinematig uitgevoerd. 
De PLDD behandeling is erop gericht om met 
behulp van laserlicht het water in de nucleus 
pulposus te verdampen en daarmee de druk in 
de tussenwervelschijf te verminderen waardoor 
de uitpuiling afneemt en daarmee de druk op de 
zenuwwortel. Als gevolg van de temperatuurstijging 
treedt tevens denaturatie van de eiwitten van de 
nucleus pulposus op waardoor er een structurele 
verandering optreedt en de drukvermindering 
blijvend is. Er wordt geclaimd dat in meer dan 
70% van de gevallen de pijnklachten door deze 
behandeling verdwijnen of sterk verminderen. 
Vanwege het minimaal-invasieve karakter van de 
behandeling en het feit dat reeds na enkele dagen 
met reïntegratie begonnen kan worden, lijkt - 
volgens het LUMC - PLDD zowel op medische als 
op economische gronden een interessant alternatief. 
Zij doen dan ook mee aan het eerder genoemde 
onderzoek. 
De stand van de wetenschap en praktijk is zodanig 
dat PLDD bij chronische lage rugpijn nog niet tot 
de verzekerde medisch-specialistische zorg behoort. 

 Discusprothese

 Al vanaf de eerste dagen dat herniabehandelingen 
werden uitgevoerd door het verwijderen van een 
tussenwervelschijf (1934) heeft men zich de vraag 
gesteld of het niet nodig zou zijn om de verwijderde 
tussenwervelschijf of discus weer te vervangen. 
In de vroege periode was dit niet mogelijk door 
het ontbreken van geschikte implantaten. Later 
zag men dat de resultaten van de gemiddelde 
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herniabehandeling over het algemeen zo gunstig 
zijn dat er geen behoefte bestond om voor dit 
vraagstuk een oplossing te vinden.

 In de afgelopen jaren is men hier anders over gaan 
denken. Natuurlijk heeft dat ook te maken met de 
hoge vlucht die de ontwikkeling van implantaten 
heeft genomen. Er kwamen en komen materialen 
beschikbaar die uitermate duurzaam en belastbaar 
zijn. Steeds meer wint de opvatting terrein dat de 
discus gezien moet worden als een soort gewricht. 
Natuurlijk is het geen gewricht zoals we dat elders 
in het lichaam. De bewegingsmogelijkheden zijn 
anders en er is ook geen gewrichtskapsel. Toch 
lijkt het voor het evenwicht in de bewegingen 
van de wervelkolom van belang dat er een balans 
bestaat tussen de afzonderlijke delen waaruit 
de wervelkolom is opgebouwd, nl. de wervels. 
Wanneer een van de bewegingssegmenten is 
aangedaan ontstaat er een verstoring van het 
evenwicht waaronder ook aangrenzende segmenten 
te lijden kunnen hebben. Dit is bekend bij wervels 
die zijn vastgezet: men ziet versnelde degeneratie in 
de aangrenzende segmenten.

 De discusprothese is een product van een 
ontwikkeling in de afgelopen 20 jaar. Hoewel 
betrekkelijk nieuw is er toch al ruime ervaring mee 
opgedaan en ontstaat steeds meer duidelijkheid 
over de vraag welke patiëntencategorie er baat bij 
zou kunnen hebben. 
De beste indicatie voor een discusprothese 
lijken patiënten te hebben met één versleten 
tussenwervelschijf en klachten die daarbij 
passen. Dit laatste is het moeilijkste van de hele 
indicatiestelling.  
De discusprothese wordt in het kader van een 
clinical trial wel toegepast (met name in de Isala 
Klinieken te Zwolle. Dit is het enige centrum 
met een langjarige grote ervaring met de lumbale 
prothese) De resultaten daarvan moeten eerdaags 
worden gepubliceerd.  
Vooralsnog is de stand van de wetenschap en 
praktijk zodanig dat de discusprothese niet tot de 
verzekerde medisch-specialistische zorg behoort.

2. Spondylolisthesis

Hierbij kan men - als adjunct 
naast de pedikelschroeven - 
gebruikmaken van de AxiaLIF, 
de Axial Lumbar Interbody 
Fusion. Dit is een minimaal 
invasieve benaderingswijze 
waarbij door een kleine 
incisie, ongeveer 2.5 cm 
in lengte, net onder het 
sacrum op geleide van de 
binnenkant van het sacrum dunne buisjes naar L5 
worden opgevoerd. Met speciaal instrumentarium 

kan de nucleus pulposus van de afwijkende discus 
verwijderd worden. De annulus fibrosus blijft intact. 
Uiteindelijk worden L5 en S1 middels een schroef aan 
elkaar vastgezet.
Deze techniek is dus vooral bedoeld als alternatief 
voor de klassieke spondylodesis met plaatsen van 
paravertebraleplaten en schoeven.
De AxiaLIF operatie wordt momenteel verricht in de 
Isala klinieken in Zwolle, het Canisius-Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen en in het Medisch Centrum 
Haaglanden in Den Haag en Leidschendam.

Vooralsnog is de stand van de wetenschap en praktijk 
zodanig dat de AxiaLif niet tot de verzekerde medisch-
specialistische zorg behoort.

3. Wervelkanaalstenose

Omdat de vernauwing het meest uitgesproken is bij 
sterkere lordose is een behandeling geïntroduceerd 
die dit juist tegengaat. Als men de wervels enigszins 
uit elkaar duwt ontstaat er meer ruimte voor de 
uittredende zenuwwortels. Dit wordt gedaan door een 
implantaat tussen de doornuitsteeksels te plaatsen. 
Omdat hiermee het achteroverbuigen wordt tegen-
gegaan spreekt 
men wel van een 
extensiestop. 
Het gaat om 
implantaten 
met namen als 
X-stop, DIAM 
of Coflex. De 
operatie is erg 
eenvoudig, nauwelijks belastend en er zijn vrijwel 
geen risico’s aan verbonden. Nadelen zijn alleen dat 
niet altijd duidelijk is welke patiënten nog wel en 
welke niet meer met een dergelijke operatie te helpen 
zijn. Dergelijke ingrepen zijn weliswaar veel belovend 
maar worden vooralsnog niet vergoed, omdat het 
nog niet geaccepteerd is als zorg volgens de stand der 
wetenschap en praktijk.

De X-stop is 
een metalen 
implantaat 
met vinnen om 
verschuiven te 
voorkomen.

De DIAM bestaat 
uit een harde 
kern met een wat 
zachter omhulsel. 
Hierdoor is het 
implantaat 
enigszins verend.

De Coflex wordt 
van achteren 
ingebracht en is 
door zijn U-vorm 
ook wat verend.
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Anaesthesiologische behandeling van 
rugklachten

Hoewel veel anaesthesisten-pijnbestrijders daar anders 
over denken is er voor de behandeling van lage rugpijn 
maar een beperkte plaats voor anaesthesiologische 
technieken. Alleen indien er sprake is van een 
aanwijsbare oorzaak kan er iets op dit gebied worden 
geprobeerd. Het is bij hoge uitzondering geïndiceerd 
bij chronische aspecifieke rugklachten en dan nog 
alleen binnen een multidisciplinaire aanpak met o.a. 
cognitieve gedragstherapie en graded activity.4

Er zijn diverse pijnbestrijdingstechnieken:
1. Epidurale steroïd toediening:
 Hierbij wordt een steroïd (Depo-Medrol) en een 

lokaal anestheticum (Chirocaïne) in de epidurale 
ruimte geïnfiltreerd. Deze lokale toediening beoogt 
het onderdrukken van de zenuwontsteking die 
kan toegeschreven worden aan lokale irritatie of 
aan compressie door een discushernia. Hoewel 
veelvuldig toegepast hoort het officieel (nog) niet 
tot het vanuit de Zorgverzekeringswet verzekerde 
pakket.

2. Zenuwblokkades:
 Zenuwblokkades kunnen tijdelijk en definitief 

worden uitgevoerd. Bij tijdelijke blokkades kan 
men gebruik maken van een plaatselijke verdoving, 
al of niet gemengd met corticosteroïden. Soms 
kan een tijdelijke blokkade, hoe paradoxaal dit 
ook klinkt, een blijvend effect hebben doordat 
een ‘vicieuze pijncirkel’ wordt onderbroken: pijn, 
vaatvernauwing, minder circulatie, vertraagde 
afvoer van afvalstoffen met pijn als gevolg. 
Een definitieve blokkade moet, op een enkele 
uitzondering na, worden voorafgegaan door een 
tijdelijke blokkade. Enerzijds als diagnostische 
blokkade: “Is de pijn werkelijk weg na het inspuiten 
van het lokaalanestheticum? Zijn er geen nadelige 
effecten?” Anderzijds als prognostische blokkade: 
“Is de patiënt tevreden met het resultaat, zodat tot 
een definitieve blokkade kan worden overgegaan?” 
De definitieve blokkades kunnen worden  
uitgevoerd met behulp van een neurolytische 
vloeistof, zoals alcohol of fenol of met behulp van 
cryo- of thermocoagulatie en met radiofrequente 
(Rf) laesies.
o Spinale en perifere zenuwen. Met het 

uitschakelen van eindzenuwen moet men 
terughoudend zijn. Hierbij kan namelijk 
neuropathische pijn optreden die niet voor de 
oorspronkelijke pijn onderdoet. Intercostaal 
wordt wel een zenuwblokkade van de 
desbetreffende zenuw uitgevoerd met behulp 
van bevriezing of ontwikkeling van hitte via 
radiofrequente golven. De zenuw kan ook op 
een hoger niveau uitgeschakeld worden met 
een Rf-beschadiging: de thoracale percutane 
rhizotomie. 

o Facetdenervatie. Hierbij wordt de pijngeleiding 
in de zenuwbanen die langs de facetgewrichten 
lopen met behulp van zeer hoog-frequente 
stroom die plaatselijk warmte opwekt 
onderbroken.

 Ook voor zenuwblokkades geldt: hoewel veelvuldig 
toegepast hoort het officieel (nog) niet tot het 
Zorgverzekeringswetpakket.

3. Radiofrequente behandelingen:
 Deze techniek berust op het toepassen van 

hoog-frequente elektrische stroom op de zenuw. 
Het elektrisch veld en/of de warmte zorgt voor 
verandering in de zenuwstructuur waardoor de 
geleiding van de pijnprikkel onderbroken wordt. 
Deze stroom kan continu (bv. bij facetdenervatie) 
of gepulseerd ( bv. perifere zenuw, spinale zenuwen) 
toegediend worden.

4. Neurolyse / Adhesiologie / Epiduroscopie
 Neurolyse:  

Hier wordt de zenuwgeleiding onderbroken door 
neurolytische agentia zoals ethanol en fenol. Deze 
stoffen veroorzaken een langdurige en irreversibele 
onderbreking van de geleidende zenuwbanen. 
Deze techniek is niet selectief en het verkregen 
zenuwletsel is afhankelijk van de verspreiding 
van het neurolyticum. Het risico om naast de 
sensorische zenuw ook motorische zenuwen 
te beschadigen is reëel. (Tegenwoordig wordt het 
gebruik van chemische neurolyse gereserveerd voor 
de behandeling van refractaire carcinoompijn in de 
bovenbuik en voor vasculaire stoornissen in de onderste 
of bovenste ledematen. De klinische resultaten zijn 
variabel en recidieven na 1 à 2 jaar zijn frequent.  
Deze techniek zal alleen in gespecialiseerde centra  
met de grootste voorzichtigheid toegepast worden)

 Adhesiolyse:  
Heeft als doel epiduraal littekenweefsel te 
verwijderen. Hiervoor wordt een hypertonische 
zoutoplossing in de epidurale ruimte ingespoten. 
Tot op heden is er slechts een minimale 
hoeveelheid documentatie omtrent deze techniek 
beschikbaar. 

 Epiduroscopie:  
Heeft naast de therapeutische doelstelling van het 
verwijderen van littekenweefsel, cysten en vreemde 
lichamen soms ook een diagnostisch doel: het 
vaststellen van de aard en omvang van het litteken 
of het ruimte-innemende proces.

5. Neuromodulatie technieken 
 Om het principe van ruggenmergstimulatie door 

middel van neuromodulatie duidelijk te maken 
wordt wel eens een vergelijking gemaakt met de 
situatie waarin men een pijnlijke hand na een 
verbranding gaat koelen met water. De koude 
waterstroom leidt af van de pijn. De pijn wordt 
hierdoor op de achtergrond geplaatst en zal in 
mindere mate worden ervaren. Op eenzelfde 
manier kan minder pijn worden waargenomen na 
implantatie van een ruggenmergstimulatiesysteem. 
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Het systeem wekt tintelingen op in het pijngebied. 
Deze tintelingen worden als “prettig” ervaren 
en leiden geheel of gedeeltelijk af van de pijn. 
Deze techniek veroorzaakt geen onomkeerbare 
veranderingen en is vooral aangewezen voor de 
behandeling neuropathische pijn zoals na het falen 
van rugchirurgie, Failed Back Surgery Syndrome 
(FBSS) en Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). 
De Vereniging voor Neuromodulatie Nederland 
(VvNN) heeft gezorgd voor duidelijke indicaties  
en een kwaliteitssysteem.

6. Intrathecale pijnbestrijding
 Dit wordt toegepast om een directe binding 

van de opioïden met de opiaatreceptoren van 
het ruggenmerg toe te laten waardoor met een 
lagere dosering opiaten een betere pijnreductie 

wordt verkregen. De patiënt krijgt een 
intrathecale catheter ingeplant die verbonden 
wordt met een geïmplanteerde infusiepomp. 
De definitieve implantatie wordt voorafgegaan 
door een proefbehandeling met een externe 
programmeerbare pomp. Deze proefperiode heeft 
tot doel de juiste dosering en afgiftefrequentie 
in te stellen. Na het implanteren van de pomp 
moet de patiënt regelmatig terugkomen naar het 
pijncentrum voor het bijvullen van de pomp 
waardoor hij sterk gebonden wordt aan zijn 
behandelbaar en er steeds aan herinnerd wordt  
dat hij onder behandeling is.  
Deze therapeutische optie wordt als laatste 
redmiddel beschouwd voor patiënten waar alle 
andere behandelingstechnieken faalden.

1 Met dank aan Dr. D.J. Zeilstra, neurochirurg te Zwolle, voor zijn uitgebreide commentaar
2 Peul WC, van Houwelingen HC, van den Hout WB, et al. Surgery versus prolonged conservative treatment for sciatica. New 

Engl J Med 2007; 356: 2245-2256.
3 Bron, o.a. : http://www.neurochirurgie-zwolle.nl
4 Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten 2003, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

 
Voor u gelezen

Tubular Diskectomy vs Conventional 
Microdiskectomy for Sciatica
Bron: JAMA 2009;302(2):149-158.

Onderzoekers in het LUMC en het Medisch Centrum 
Haaglanden kwamen tot de conclusie dat het herstel 
na een conventionele microdiscectomie beter is dan 
na een micro-endoscopische discectomie (NvC: zie 
voor een uitleg van deze termen het artikel “Overzicht 
van de diverse chirurgische en anaesthesiologische 
behandelingen van lage rugpijn” van G.H. Mellema 
elders in dit blad).

Aan het onderzoek namen 328 patiënten deel die 
langer dan 8 weken pijn radiculaire pijn hadden door 
een lumbale hernia. 
Acht weken en een jaar na de operatie werden door 

middel van vragenlijsten de pijn en de ervaren 
beperkingen vastgelegd. Daarbij bleek dat er, gemeten 
met de RDQ1, geen significant verschil was in het 
resultaat van beide operatietechnieken.
Uit de score van de Likert 7-point schaal2 bleek echter 
dat de rugklachten na de conventionele operatie 
minder waren dan na de micro-endoscopische 
discectomie. Na één jaar was in het eerste geval 79% 
tevreden tegen 69% in het tweede geval.

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

1 Roland-Morris Disability Questionnaire, een lijst met 

vragen speciaal gericht op de beperkingen die de patiënt 

ervaart ten gevolge van de rugklachten.
2 een vragenlijst waarbij aan de patiënt wordt gevraagd om 

de mate van instemming met een bepaalde uitspraak aan te 

geven door middel van een meerkeuze antwoordmodel.
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KAMG-congres 28 januari 2010 te Utrecht
Verslag: mw. J.G. Generaal-Brouwer

Op 28 januari bezocht ik in Utrecht een congres 
georganiseerd door de KAMG met de titel ”Spiegel 
van de Samenleving”. KAMG staat voor Koepel van 
Artsen Maatschappij en Gezondheid. 
Dit congres was georganiseerd om stil te staan bij 
50 jaar sociale geneeskunde in Nederland. Onder 
de koepel KAMG vallen diverse wetenschappelijk 
verenigingen o.a. de jeugdartsen, forensisch artsen, 
artsen die zich bezig houden met bestrijding van 
infectieziekten, vertrouwensartsen en adviserend 
geneeskundigen in de zorg.
Tijdens het congres werden de ontwikkelingen 
in 50 jaar sociale geneeskunde beschouwd. Er 
waren diverse sprekers, niet alleen artsen, maar 
ook economen en een socioloog. Er was een hoog 
professorengehalte, dus de sprekers hebben hun 
sporen verdiend met wetenschappelijk onderzoek.

Mevrouw Buitendijk, hoogleraar preventieve gezond-
heidszorg in Leiden, was de voorzitter en zij beet de 
spits af, waarin zij een vergelijking maakte tussen 
Nederland en De Verenigde Staten. In Nederland 
is de gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen 
en er wordt meer vertrouwd op de overheid dan in 
Amerika. Toch moet er in Nederland meer aandacht 
komen voor preventie, overgewicht, chronische 
ziekten en alcohol- en drugsgebruik. Artsen voor 
maatschappij en gezondheid hebben niet alleen een 
signaalfunctie richting de overheid, maar ook naar 
de politiek. Als er wat moet veranderen, kost dat 
meestal geld en moet daar een meerderheid voor  
zijn in de Tweede Kamer.

Prof. Schrijvers, econoom en werkzaam bij het 
Julius-centrum voor Gezondheidswetenschappen 
en Eerstelijns Geneeskunde,beschreef de successen 
van de sociale geneeskunde in de afgelopen tijd. Het 
begon eigenlijk in 1848 toen men tijdens de cholera-
epidemie in de gaten kreeg dat de infectie te maken 
had met vies drinkwater. Men probeerde hierna de 
hygiëne te verbeteren om infectieziekten terug te 
dringen, dus handen wassen voor het eten, maar  
ook de aanleg van riolering. Een ander speerpunt  
was het terugdringen van de kindersterfte en weer 
later, toen er steeds meer auto´s op de weg kwamen, 
het terugdringen van het aantal verkeersdoden.

Hoe werkt de sociale geneeskunde?
1. Gedragsverandering
2. Gezond maken van de omgeving
3. Gedreven zorgprofessionals

4. Abonnementstarief bij consultatiebureau´s
5. Integratie, preventie en curatie.

Wat zijn de huidige problemen en uitdagingen?
1. Nieuwe infectieziekten zoals Aids, BSE, Q-koorts
2. Ongezonde leefstijlen
3. Chronische aandoeningen
4. Nieuwe informatietechnologie
5. Maatschappelijke opvang
6. Personeelstekort.

Voor de ongezonde leefstijlen had hij nog een leuke 
opsomming voor zijn studenten, die ook nuttig is voor 
ons als GAV-leden:
B Bewegen te weinig
R Roken te veel
A Alcohol te veel
V Vet te veel
I Internet te veel
O Ontspanning te weinig
S Seksueel wangedrag te veel.

Hierna volgde prof. Polder van het RIVM. Hij is 
gezondheidseconoom en begon met een aantal 
hele leuke filmpjes uit vroeger tijden over de 
aanleg van riolering en het rondbrengen van 
schoon water en het begin van het RIVM aan 
de Catharijnesingel in Utrecht. Later kwam het 
RIVM in Bilthoven. Hij liet beelden zien van het 
preventieve onderzoek naar TBC, later het onderzoek 
naar borstkanker en ook de vaccinatiecampagnes. 
In de vijftiger jaren waren er nog kinderen met 
kinderverlamming. De vaccinaties in het kader 
van het rijksvaccinatieprogramma begonnen in die 
jaren tegen difterie, tetanus en polio. Later kwam 
kinkhoest erbij en nog later volgden bof en mazelen 
etc. Prof. Polder is momenteel druk bezig met het 
opstellen van het document VTV. Dit staat voor 
Volksgezondheid Toekomst Verkenning. De titel 
wordt: `Van gezond naar Beter´. Het rapport wordt op 
25 maart in het Haagse ADO-stadion gepresenteerd 
en zal de basis vormen van de Preventienota 2010 
van het Ministerie van VWS, welke in het najaar zal 
verschijnen.

Dr. Ruwaard, directeur publieke gezondheid van 
het ministerie van VWS, is arts voor maatschappij 
en gezondheid. Hij vertelde dat hij ook nog bij het 
RIVM had gewerkt, maar nu al weer jaren op VWS.
Hij bracht de visie van de overheid naar voren over 
gezondheid en preventie. 
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Er zijn vier lijnen:
1. Koesteren en innoveren van o.a. het 

rijksvaccinatieprogramma, de voedselveiligheid  
en het bevolkingsonderzoek. Denk hierbij aan  
het digitaliseren van het borstkankeronderzoek.

2. Er moet een integraal gezondheidsbeleid zijn, 
d.w.z. een gezonde wijk, gezonde werkplek, goede 
zorg.

3. Verbinding tussen preventie en zorg. Preventie 
zou geïntegreerd moeten worden in de 
Zorgverzekeringswet. Er moet een programmatische 
aanpak zijn voor chronische ziekten. Er moet meer 
samenwerking zijn tussen jeugdgezondheidszorg/
bureaus Jeugd en Gezin en de curatieve zorg.

4. De bestuurlijke omgeving verbeteren: d.w.z. meer 
verbinden, samenwerken en moderniseren. 

Om aan te sluiten bij internationale wetgeving is er 
een nieuwe wet gekomen per 01-12-2008, de Wet 
Publieke Gezondheid. Deze wet geeft de minister meer 
bevoegdheden. De regio´s van de GGD-en worden 
congruent met de grenzen van de veiligheidsregio´s. 
In oktober komt de preventienota 2010, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de input van de VTV 
alsmede van de rapporten van de Inspectie van de 
Gezondheidszorg. 
Dr. Ruwaard is van mening dat de arts voor 
maatschappij en gezondheid een grotere rol moet 
spelen in het publieke debat en ook meer richting 
politiek.

De volgende spreker kwam uit België: dr. Bonneux.  
Hij schrijft ook columns in Medisch Contact.
Hij is demografisch epidemioloog en hield een  
betoog over de medicalisatie van sociale ongelijk-
heid. Medicalisatie is gedefinieerd als het proces, 
waarbij sociale en andere problemen van 
algemeen menselijk aard worden geherdefinieerd 
als gezondheidsproblemen om ze zo onder de 
verantwoordelijkheid te brengen van de medische 
industrie en bureaucratie. Hij liet allerlei cijfers zien, 
maar dat ging erg snel. Wat mij bij is gebleven is dat 
de gemiddelde leeftijd bij overlijden in Nederland 
niet zo hoog is, vergeleken bij andere EU-landen.  
Zijn statement `armoede is besmettelijk en erfelijk´  
is ook blijven hangen.

Prof. Donker sprak over professionaliteit in een 
turbulente tijd. Zij is socioloog en directeur van de 
GGD Rotterdam. Zij vond dat er meer artsen voor 
maatschappij en gezondheid moesten komen en dat 
deze ook actiever moesten worden in het mobiliseren 
van de politiek en het aankaarten van misstanden.
Ze pleitte ook voor een zwaardere opleiding. Er 
moeten weer meer helden komen zoals vroeger  
Aletta Jacobs. 

Hierna spraken nog de voorzitters van de KNMG 
(Kruseman) en van de KAMG (Hagenouw). 
Beiden gingen in op de rol en taak van de arts voor 
maatschappij en gezondheid. De koepel KAMG 
is nog niet aangesloten bij de KNMG en dat zou 
eigenlijk wel goed zijn. Dr. Kruseman gaf nog een 
tip voor een goed boek: ´Rise and fall of modern 
medicine` van James Le Fanu. Dit gaat over de 
opkomst van de medische wetenschap, dus eerst een 
succesverhaal, maar later slaat de toon van het boek 
om naar minder goed nieuws, de opkomst van de 
welvaartsziekten.

In de middag waren er allerlei workshops 
georganiseerd. Ik bezocht een praatje van een 
kinderarts over het foetaal alcohol syndroom. De 
strekking van het betoog was dat men beter geen 
druppel alcohol kan drinken tijdens de zwangerschap, 
dus ook niet af en toe een glaasje. Ook tijdens de fase 
van het proberen zwanger te worden kunnen zowel 
de man als vrouw beter ook geen alcohol nuttigen, 
waarop iemand uit de zaal spontaan de slogan riep: 
`vrij alcoholvrij!´. 
De tweede workshop, die ik bezocht werd gegeven 
door een wetenschapper uit Ierland. Zij werkte als 
directeur research bij de ‘National Suicide Research 
Foundation’. Zij deed onderzoek naar suïcide bij jonge 
mensen en het verschijnsel van copycat. Ze heeft zich 
in Ierland ingespannen om de media op te roepen om 
terughoudend verslag te doen van suïcides om dat 
copycatfenomeen te verminderen. Helaas heeft dat 
niet zo veel geholpen, want de verhalen komen toch 
wel op internet met alle risico´s van dien.

Conclusie: een boeiend congres waarin het belang van 
de publieke gezondheidszorg werd benadrukt. 
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Protocol herstel- of participatiegedrag

S. Knepper*

Aanleiding

‘Herstelgedrag’ is inmiddels 13 jaar oud vakjargon  
voor schadelastbeperking door cliënten die arbeids- 
ongeschiktheid claimen. De term werd in 1997 
geïntroduceerd in het medisch arbeidsongeschiktheids-
criterium. Dat was gebaseerd op de medische 
plausibiliteit en de consistentie van geclaimde 
belemmeringen, maar daarnaast moest ook 
blijken dat cliënten zich inspanden te herstellen, 
vooral wat betreft werkhervatting. Dit werd 
‘herstelgedrag’ genoemd, het begrip werd nooit 
verder geoperationaliseerd. Dat is nu alsnog gebeurd 
in de vorm van een protocol door een werkgroep 
in opdracht van de NVVG, gefinancierd door het 
ministerie van SZW. De werkgroep was samengesteld 
uit publiek en privaat werkzame verzekeringsartsen, 
bedrijfsartsen, een huisarts, een psycholoog, een 
gezondheidsrechtjurist en twee vertegenwoordigers 
van patiëntenverenigingen. Het uitgangspunt was 
de beoordeling in het kader van de WIA – derhalve 
langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Enquete

Voorafgaand hield de werkgroep een enquête 
onder 2000 verzekeringsartsen, medisch adviseurs 
en bedrijfsartsen. De respons was 450 (23%), 
waaronder 30 medisch adviseurs. Bij een soortgelijke 
enquête onder 49 verzekeringsartsen in 1997 bleek 
dat destijds vooral ‘medische’ opvattingen over 
herstelgedrag bij de beroepsgroep leefden; namelijk 
zich onder behandeling stellen en adviezen van 
artsen opvolgen. Bij de huidige enquête blijkt het 
accent verschoven naar overtuigend streven naar 
werkhervatting. Daarnaast komt het maken van 
keuzen in de leefstijl als een pregnant voorbeeld 
van adequaat participatiegedrag naar voren. Een 
opvallende bevinding is dat verzekeringsartsen uit 
de publieke sector het herstelgedrag in ongeveer 
de helft van de gevallen onvoldoende vinden, 
terwijl bedrijfsartsen tot een aanmerkelijk positiever 
oordeel komen. De medisch adviseurs nemen een 
tussenpositie in. Waarschijnlijk speelt selectie 
een rol; verzekeringsartsen krijgen de moeilijkste 
casuïstiek met stagnerend herstel en werkhervatting 
voorgeschoteld. De respondenten noemen de 
houding van de uitvoeringsorganisatie, van 
werkgevers en van behandelaars als de belangrijkste 

hindernis om herstelgedrag goed te kunnen 
beoordelen. Daarnaast noemen zij het gedrag 
van de cliënten zelf, met name onoverbrugbare 
verschillen in perceptie. Patiëntenorganisaties hielden 
tegelijkertijd een soortgelijke enquête via internet. 
Daarbij komt naar voren dat veel cliënten menen dat 
de ernst van hun ziekte wordt onderschat, dat hun 
behandelend artsen te weinig worden geraadpleegd 
en dat verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en medisch 
adviseurs cliënten straffen voor onvoldoende 
herstelgedrag door geen of minder beperkingen vast 
te stellen. 
Uit beide enquêtes bleek dat in de praktijk 
vrijwel nooit sancties geadviseerd of opgelegd 
worden wanneer cliënten niet voldoen aan 
verplichtingen die in wet of polisvoorwaarden 
zijn vastgelegd. Wervelman1 signaleerde dat 
verschijnsel al enkele jaren geleden in de particuliere 
arbeidsongeschiktheidspraktijk. 

Protocol

De werkgroep stelde in anderhalf jaar een protocol 
op, dat zeven pagina’s beslaat. Daarbij behoort een 
uitgebreide toelichting met bijlagen. Naar aanleiding 
van een commentaarronde onder beroepsorganisaties 
en meest betrokken partijen werd de term 
‘herstelgedrag’ gewijzigd in ‘participatiegedrag’, 
omdat die beter aansluit bij het begrippenkader 
van de International Classification of Functioning 
(ICF) van de WHO. Participatiegedrag is gedefinieerd 
als ….gedrag van de cliënt gericht op bevordering van 
de gezondheid ten behoeve van deelname aan het 
arbeidsproces…. Werkhervatting of het overtuigend 
streven daarnaar staat voorop, tenzij dat niet 
mogelijk is (‘geen benutbare mogelijkheden’) 
of tot schade van de gezondheid plaatsvindt. 
Het uitgangspunt voor de beoordeling zijn de 
mogelijkheden die de verzekeringsarts aanwezig 
acht, zo nodig in overleg met een arbeidsdeskundige. 
Wanneer het streven naar werkhervatting van 
de cliënt daarbij past, is sprake van adequaat 
participatiegedrag, óók wanneer de medische 
behandeling niet adequaat is. Wanneer een cliënt 
niet of minder streeft naar werkhervatting dan naar 
het oordeel van de verzekeringsarts mogelijk zou zijn, 
is sprake van (nog) niet adequaat participatiegedrag. 
In dat geval maakt de verzekeringsarts een 
probleemanalyse van belemmerende factoren in 
het werk, de persoon, diens omstandigheden en de 
medische behandeling. * S. Knepper, secretaris van de werkgroep.
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Pas in dat stadium komt aan de orde in hoeverre 
die behandeling adequaat is. Als criterium voor een 
adequate behandeling geldt daarbij wat is vastgelegd 
in handboeken, standaarden en protocollen, uitgaand 
van de principes van ‘evidence based medicine’ 
volgens Sackett3. Die zijn gebaseerd op een driepoot 
van wetenschappelijke evidence, gebruikelijk 
handelen in de beroepsgroep en consensus tussen 
patiënt en behandelaar. Laatstgenoemde moet wel 
op dat terrein bevoegd en BIG-geregistreerd zijn. 
Deze criteria zijn ruimer dan wat met ‘randomized 
controlled trials’ is bewezen, omdat maar een 
minderheid van alle medische behandelingen aan 
dat criterium zou voldoen. De verzekeringsarts weegt 
behalve deze ‘evidence’ ook de argumenten van de 
cliënt om een minder gebruikelijke behandeling 
te volgen. De verzekeringsarts past daar principes 
van proportionaliteit en subsidiariteit op toe. 
Proportionaliteit impliceert afweging van de kans 
op succes van een behandeling tegen de belasting 
daarvan voor de cliënt. Bij subsidiariteit gaat het 
om de vraag of hetzelfde doel bereikt kan worden 
met de door de cliënt gekozen behandelstrategie. 
De verzekeringsarts kan daar bijvoorbeeld eerdere 
bijwerkingen of uitblijven van resultaat bij betrekken. 
Mits benaderd langs deze lijn sluit het protocol 
geen enkele behandeling bij voorbaat uit. Derhalve 
kunnen in principe ook een operatie of psychiatrische 
behandeling van een cliënt gevergd worden.

Het protocol stelt dat van een cliënt die een beroep 
doet op de collectiviteit, verwacht mag worden 
dat hij maatregelen neemt in de persoonlijke 
levenssfeer wanneer aanwijsbare factoren daar zijn 
arbeidsparticipatie kennelijk belemmeren. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om zorgtaken en andere 
belastende persoonlijke omstandigheden, intensieve 
nevenactiviteiten en schadelijke leefgewoonten. De 
Gezondheidsraad2 heeft een aantal jaren geleden 
gesteld dat een goede claimbeoordeling de sociale 
context mede betrekt, maar niet hoe en in welke mate 
dat moet gebeuren. Die vraag riep veel discussie op, 
met name vanwege vrees voor bemoeienis ‘achter 
de voordeur’. Uiteindelijk is vastgelegd dat de cliënt 
aangesproken mag worden op aspecten in zijn leefstijl 
die genoemd worden in bij zijn aandoening behorende 
protocollen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reductie van 
overgewicht, staken van roken of alcoholgebruik en 
fysieke training. Dat gedragsverandering in dergelijke 
situaties niet altijd eenvoudig is, moet per individuele 
situatie gewogen worden. Voor het verrichten van 
zorgtaken bestaan andere faciliteiten; uiteindelijk 
vallen dergelijke taken buiten de voorwaarden van 
ook de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Dat neemt niet weg dat de beoordeling in individuele 
gevallen moeilijk blijft, waneer een cliënt onder een 
dergelijke belasting ziek wordt.

Externe factoren als een onwillige werkgever of 
behandelaar kunnen buiten de invloedssfeer van 

de cliënt liggen. In dat geval wordt een arbeids-
deskundige ingeschakeld of neemt de verzekeringsarts 
contact op met de behandelaar. Als een werkgever of 
behandelaar hun handelwijze weigeren te veranderen, 
is het participatiegedrag alsnog adequaat. 

Stappenplan

Het protocol beveelt een stappenplan aan voor de 
situatie waarin cliënt en verzekeringsarts het oneens 
zijn. De verzekeringsarts bespreekt zijn negatief 
oordeel over het participatiegedrag met de cliënt en 
biedt die gelegenheid daarop te reflecteren. Dat kan 
ertoe leiden dat zowel de verzekeringsarts als de cliënt 
van inzicht veranderen. In dat laatste geval krijgt de 
cliënt de gelegenheid zijn participatiegedrag aan te 
passen. Dit wordt geëvalueerd met herbeoordelingen 
op korte termijn (weken). Ook dat kan nog tot andere 
inzichten leiden. Bij blijvende onenigheid overweegt 
de verzekeringsarts nog eens de verwijtbaarheid 
van het inadequate participatiegedrag. Bij bepaalde 
aandoeningen – bijvoorbeeld een verstandelijke 
handicap of een psychische stoornis – zal dat niet 
verwijtbaar zijn. In minder duidelijke gevallen zal 
de verzekeringsarts een allesbehalve eenvoudige 
weging van autonomie en keuzevrijheid moeten 
maken. Wanneer de verzekeringsarts persisteert bij 
de conclusie dat sprake is van verwijtbaar inadequaat 
participatiegedrag bericht hij dit schriftelijk met 
redenen omkleed aan de uitkeringsmedewerker. Deze 
functionaris beslist of hij een juridisch gemotiveerde 
maatregel neemt, die doorgaans zal neerkomen op 
het intrekken of korten op de uitkering. Tegen zo’n 
beslissing is bezwaar en beroep mogelijk.

Bespreking

De uitvoering van de arbeidsongeschiktheids-
verzekering staat bloot aan veranderende 
maatschappelijke en sociaal-economische invloeden. 
Was 30 jaar geleden een ‘zieke werknemer’ iemand 
die met een uitkering tegen schadelijk werk 
beschermd moest worden, nu staat diens participatie 
voorop en wordt benadrukt hoezeer die aan zijn 
gezondheid en herstel bijdraagt. Dit bewustzijn 
noopt tot enige professionele prudentie en distantie.

Helaas heeft de autorisatiecommissie gekozen voor 
de procedurele term ‘protocol’. De genuanceerde 
achterliggende vakinhoudelijke afwegingen 
zouden beter tot hun recht gekomen zijn in 
de kwalificatie ‘richtlijn’. De inleiding van het 
protocol spreekt de verwachting uit dat het met 
aanpassingen ook toegepast zal kunnen worden 
in de particuliere sector. Dat zal daar in de praktijk 
moeten blijken. De veelvoorkomende verzekering 
tegen beroepsongeschiktheid beperkt het 
participatiegedrag daar aanmerkelijk. Die verschilt 
van de situatie in de sociale verzekering waar het 
begrip ‘gangbare arbeid’ veel minder grenzen stelt. 
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Bij letselschade heeft de cliënt volgens Keirse4 en 
Opdam5 een schade-beperkingsplicht, maar ook 
die is minder groot dan in de sociale verzekering. 
Het spreekt bijvoorbeeld niet vanzelf dat iemand 
zijn eigen werk op moet geven, wanneer hij dat 
nog gedeeltelijk kan doen. En voor het aanvaarden 
van ander werk lijken veeleer de oude WAO-criteria 
van toepassing over ‘passende’ arbeid dan de 
huidige WIA-criteria over ‘gangbare’. Leeftijd en 
toegang tot de arbeidsmarkt zullen meegewogen 
moeten worden. Dergelijke overwegingen spelen 
het protocol al parten ten aanzien van de WIA 
zelf. Zo kan praktisch haalbare hervatting deels in 
eigen werk als adequaat participatiegedrag opgevat 
worden hoewel de uitkomst van de wettelijke 
beoordeling kan zijn, dat een cliënt in theorie 
hele dagen als ‘handmatig snackbereider’ (= de 
voormalige loempiavelvouwer) zou kunnen werken. 
De finesses van deze complexe materie liggen 
gelukkig voornamelijk op arbeidskundig en juridisch 
terrein. De verzekeringsarts kan – in welke context 
ook werkzaam – het participatiegedrag als adequaat 
kwalificeren wanneer een cliënt overtuigt met zijn 
inspanningen zijn arbeidsrol weer op een of andere 
manier op te pakken. Bij twijfel is overleg met de 
arbeidsdeskundige aangewezen.

De schaarse vaklitteratuur gaat vrijwel niet 
in op medisch inhoudelijke aspecten van 
participatiegedrag. Omdat confrontaties daarover 
uiterst zeldzaam zijn bestaat er heel weinig 
jurisprudentie. Of per verzekeringsvorm verschillende 
eisen gesteld moeten worden aan de medische 
aspecten van participatiegedrag valt daardoor niet 
te zeggen; hopelijk niet want de beoordeling is 
zonder dat al ingewikkeld genoeg. Het onzekere 
resultaat van veel geneeskundig handelen leent 
overigens zich niet gauw voor controverses. 
In de werkgroep werd daarbij nog opgemerkt 
dat overbehandeling een veel groter en vaker 
voorkomend probleem is, dan de noodzaak drang 
op een cliënt uit te oefenen zich (anders) te laten 
behandelen. In zoverre zou een eventueel dispuut 
over medische behandeling onder ‘drang of dwang’ 
bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering een nogal 
academisch gehalte krijgen.

Uitvoering

In een cultuur van consensus die prioriteit geeft aan 
de rechtsbescherming van het individu zal het ook 
met dit protocol niet snel tot confrontaties over 
participatiegedrag komen. Onder druk van UWV 
heeft het stappenplan het karakter van niet meer dan 
een aanbeveling gekregen. Dat wekt weinig of geen 
vertrouwen dat de uitvoering bereid is confrontaties 
aan te gaan, wanneer dat nodig is. Een zorgvuldige 
beoordeling van participatiegedrag eist bovendien 
veel tijd en inspanning. Het valt te betwijfelen of 
verzekeringsartsen daar ruimte voor zullen krijgen, het 
management stelt immers ‘productie’ voorop. Dat geldt 
ook de bedrijfsgezondheidszorg, waar onder concurrentie 
met afbraaktarieven wordt gewerkt. En wanneer er hoe 
dan ook geen recht op uitkering bestaat valt er niets te 
sanctioneren, al is het participatiegedrag nog zo slecht. 
Een niet verstrekte arbeidsongeschiktheidsuitkering 
kan immers niet meer ingetrokken worden, hoewel de 
maatschappelijke schade wel kan neerslaan in (andere) 
werkloosheids- of bijstandsuitkeringen. De beoordeling 
van participatie-gedrag heeft daarom vooral betekenis als 
‘stok achter de deur’.

In de werkgroep werden uitvoerige discussies gevoerd 
met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties over 
de vraag of verzekerings- en bedrijfsartsen cliënten 
straffen voor inadequaat participatiegedrag door geen 
of weinig beperkingen vast te stellen. Dergelijk straffen 
is niet de bedoeling omdat wet en polisvoorwaarden 
voor deze situatie aparte clausules kennen, die juridisch 
toegepast en getoetst moeten worden. Maar aan de 
andere kant zullen geclaimde belemmeringen vaak niet 
overtuigen, wanneer de cliënt weinig of niets doet om 
van zijn probleem af te komen. In dat geval faalt de 
verzekeringsgeneeskundige toets aan de in het medisch 
arbeidsongeschiktheidscriterium genoemde eisen van 
plausibiliteit en consistentie. En dat kan een gegronde 
aanleiding zijn om bij de claimbeoordeling tot minder 
– of helemaal geen – beperkingen te concluderen. 
Hierover is het laatste woord waarschijnlijk nog niet 
gesproken.

Het protocol participatiegedrag is te downloaden op 
www.nvvg.nl.

1 Wervelman EJ, De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. Proefschrift Erasmus Universiteit december 2004.
2 Gezondheidraad. Beoordelen, behandelen, begeleiden. 2005/10.
3 Sackett DL e.a; Evidence Based Medicine. Churchill Livingstone, Edinburgh 2000.
4 Keirse. ALM;. Wie is bang voor de schadebeperkingsplicht? Tijdschr.v.Vergoeding Personenschade 3/2002.
5 Opdam M; Schadebeperking en de verplichting passende arbeid te verrichten Tijdschr.v.Vergoeding Personenschade 

3/2009.
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Pijn en vermoeidheidssyndroom aan de 
radiale zijde van de onderarm (RPFS)

Dr. R.M. Kappel*

* Mevrouw dr. R.M. Kappel, plastisch chirurg.

Afkortingen:
RPFS – Radial Pain and Fatigue Syndroom
PIN – posterior interosseous nerve

Inleiding

Sinds Winkworth in 1883 in een brief aan de 
uitgever van The British Medical Journal een relatie 
legde tussen de PIN en pijn aan de radiale zijde 
van de onderarm is er een gestage stroom van 
publicaties over dit onderwerp opgang gekomen. 
De diverse auteurs presenteren conflicterende 
beschrijvingen van de naamgeving, kenmerken, 
pathogenesis, diagnostiek en behandeling van dit 
fenomeen, waardoor het onduidelijk is geworden 
hoe hiermee het beste kan worden omgegaan. 
Nog in dit tijdsgewricht houdt het de gemoederen 
bezig. Googelen op Radial Tunnel Syndroom geeft 
41.100 hits. Verzekeringsartsen en bedrijfsartsen 
krijgen ermee te maken wanneer hun patiënten de 
gewone belasting van de getroffen arm niet meer aan 
kunnen, hoewel dit op het eerste gezicht mogelijk 
zou moeten zijn. Reden genoeg om dieper in te gaan 
op dit onderwerp. Er is behoefte aan duidelijkheid. 

Historie

In 1956 werd de compressieneuropathie van de PIN 
voor het eerst beschreven door Michelle en Krueger1 
en werd het in verband gebracht met epicondylitis 
lateralis humeri, zgn. tenniselleboog, omdat de 
positie van de pols in flexie en de onderarm in 
pronatie bij een gestrekte elleboog, zoals aan het 
eind van een tennisservice wordt aangenomen, de 
klachten veroorzaakt. Dit werd ook gepropageerd 
door Capener2 en door Sommerville3. Volgens 
Kopell en Thompson4 was de compressie van de 
PIN te wijten aan de vrije fibrotische rand van 
de M. extensor carpi radialis brevis, maar uit het 
voortgezette werk van Capener in 19665 bleek 
dat de vrije rand van de M. supinator, dit is de 
Arcade van Frohse de belangrijkste rol speelde. Een 
cruciaal moment kwam toen Roles and Maudsley6 
het begrip ‘Radial Tunnel Syndroom’ invoerden. 
De N. radialis zou nabij het ellebooggewricht door 
een tunnel van ± 5 cm lengte verlopen en analoog 

aan de carpale tunnel voor de N. medianus en de 
cubital tunnel voor de N. ulnaris, zou er binnen 
deze tunnel compressie van de N. radialis en haar 
takken kunnen optreden. Lister ondersteunde in 
1979 deze zienswijze7 en benoemde 4 punten binnen 
de radial tunnel waar de PIN-compressie zich kon 
voordoen. Het ging om de fibreuze rand van de M. 
extensor carpi radialis brevis, de vrije rand van de 
M. supinator, een waaier van venulae, de zgn. leash 
of Henry en diverse fibreuze banden die over de 
zenuw kruizen. In 1980 toonde Werner8 met behulp 
van intra-operatief onderzoek aan, dat de druk door 
de Arcade van Frohse van 40 – 50 mm Hg tijdens 
dynamische tetanische spiercontracties toenam tot 
190 mm Hg. Deze druk is hoog genoeg om ischaemie 
en vertraging in de zenuwgeleiding te veroorzaken, 
tot zelfs trauma aan de PIN. Ook dit onderzoek 
pleitte voor het ontstaan van PIN-compressie door de 
Arcade van Frohse in de radial tunnel onder bepaalde 
omstandigheden van belasting.
Vermeldenswaard is ook de anatomische studie van 
Spinner in 19689 aan de Arcade van Frohse bij 25 
volwassen kadaverarmen en 10 armen van voldragen 
foetussen. In 70% van de volwassen armen was 
het mediale gedeelte van deze Arcade membraneus 
van karakter, terwijl in de overige 30% dit gedeelte 
even stug fibreus was als het laterale gedeelte, dat 
altijd fibreus is. Bij de foetussen werd in geen enkel 
geval een fibreuze Arcade gevonden. Dit onderzoek 
suggereert dat de fibrosering van de Arcade toeneemt 
in response op herhaaldelijke rotatoire bewegingen 
van de onderarm, zoals dat voorkomt bij bepaalde 
beroepen (handarbeiders, huisvrouwen en atleten). 
Ook Spinner had als bijkomstigheid bij deze 
studie succes met de decompressie van de PIN bij 
9 traumapatiënten. Het trauma was slechts bij één 
patiënt beschreven en het betrof een fractuur van het 
radiuskopje.

De operatieve resultaten van Roles and Maudsley, 
Hagert en Lister zouden gezamenlijk een significante 
verbetering hebben gegeven van 99 van de 108 
gevallen (91,7%). Echter, bij de meeste studies10-18 
na decompressie van de PIN bleef er toch per studie 
een groep van gemiddeld 1/3 van de patiënten over 
die klachten hielden na deze operatie. Bovendien 
bleek conservatieve therapie vaak heilzaam te zijn 
en was operatie niet nodig19. In 2007 heeft Carlijn 
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Schipper in het UMCN een retrospectief onderzoek 
verricht van 30 patiënten die tussen 2000 en 2006 
een decompressie van de PIN hadden ondergaan. 
Ook in deze studie had 1/3 van de patiënten een 
slecht resultaat. Was er bij deze patiënten wel sprake 
van een compressie-neuropathie van de PIN, was er 
meer aan de hand of was er iets anders aan de hand? 
Diverse andere onderzoekers uitten kritiek op het 
radial tunnel concept van Roles and Maudsley20-25. 
Er zijn auteurs15,26 die Radial Tunnel Syndrome en 
compressie-neuropathie van de PIN nadrukkelijk in 
verband brengen met RSI. Dit alles verklaart waarom 
men over dit onderwerp niet uitgepraat raakt.

Diagnostiek

Men komt tot de diagnose van PIN-compressie- 
neuropathie door het klachtenpatroon, waarbij de 
patiënt vooral aangeeft dat, na inspanning die niet 
lang kan worden volgehouden, er een vermoeid 
en zwaar gevoel is van de aangedane arm. Er is 
pijn aan de radiale zijde van de onderarm nabij 
het ellebooggewricht. Patiënten kunnen niet goed 
meer de zieke arm lang boven het hoofd houden, 
zoals bijvoorbeeld bij het föhnen. Suggestief is ook 
in de anamnese langdurige of heftige zwelling en 
langdurige gipsimmobilisatie na een trauma. Bij 
lichamelijk onderzoek worden voornamelijk drie 
testen uitgevoerd, die enkele ogenblikken moeten 
worden aangehouden. Het zijn de hyper-extensie 
van de middelvinger en het polsgewricht bij een 
gestrekte elleboog, tegen weerstand in. Circumscripte 
drukpijn op de N. radialis, daar waar het onder de 
spierbuik van de M. brachioradialis is gelegen, is 
kenmerkend. Belangrijk is de testen beiderzijds uit 
te voeren ter vergelijking. Wanneer er een zichtbare 
zwelling aanwezig is, zoals bijvoorbeeld een lipoom 
of synovitis bij reuma, of bij een trauma zoals een 
fractuur van het radiuskopje, dan is het eenvoudig 
voor te stellen dat er een compressie van de PIN kan 
optreden. Is dit echter niet het geval, dan wordt het 
moeilijker uit te leggen. Een tenniselleboog is bij 
lichamelijk onderzoek goed te onderscheiden, omdat 
het pijnpunt zich dan direct bovenop de laterale 
epicondyl van de humerus bevindt. EMG-onderzoek 
is niet bepaald een hulp hierbij. Rosenbaum24 legt 
uit waarom het meten van de geleiding door de 
N. radialis, in tegenstelling tot de N. medianus en 
ulnaris, op voorhand problematisch is. Bij patiënten 
met PIN-compressie, die niet veroorzaakt wordt 
door een tumor, worden doorgaans met gangbaar 
EMG-onderzoek geen afwijkingen gevonden. Single-
fiber onderzoek zou uitkomst kunnen bieden, maar 
dan heb je een neuroloog nodig die deze techniek 
beheerst. Er is hierover ook nog onvoldoende 
bekend. Voor het stellen van de diagnose moet de 
arts het hebben van de kennis van dit fenomeen 
en het klinisch onderzoek om te voorkomen dat de 
patiënt als simulant wordt gekwalificeerd.

Nieuw gezichtspunt

Op grond van mijn ervaring met dit probleem ben 
ik tot een ander inzicht gekomen: de ‘Radial Tunnel’ 
en het Radial Tunnel Syndroom bestaan niet. Echter, 
deze begrippen zijn diep ingesleten, waardoor 
het haast onmogelijk wordt hen af te schaffen. In 
tegenstelling tot de carpale tunnel en de cubital 
tunnel is er geen benige passage met een straffe 
bindweefselbedekking. Compressie in een dergelijke 
tunnel is permanent, leidt tot motorische en sensibele 
uitvalsverschijnselen, is met behulp van EMG-
onderzoek te objectiveren en laat peroperatief vaak 
afwijkingen aan de betrokken perifere zenuw zien. In 
de ‘Radial Tunnel’ gaat de passage langs spieren en 
boven het radiale gedeelte van het ellebooggewricht. 
De PIN ligt ingebed in vetweefsel, dus niet bekneld 
in een tunnel. De enige plek waar het tijdens 
spierbewegingen gecomprimeerd kan worden, is bij de 
vrije rand van de M. supinator, waar zich ook de vrije 
fibreuze rand van de M. extensor carpi radialis brevis 
voegt. Dit is de Arcade van Frohse.

Verder moeten wij ons realiseren dat de PIN niet een 
volledig motorische zenuw is. Er zijn ook sensibele 
takjes naar het periost van de laterale epicondyl 
en de radius, naar de membrana interossei, naar 
het anterieure gedeelte van het radio-humerale 
gewricht, naar het ligamentum annulare en naar de 
ligamenten en gewrichten van de pols. Daarnaast zijn 
er natuurlijk de afferente vezels uit de spieren die door 
deze zenuw worden geïnnerveerd. Deze eigenschap 
kan verklaren waarom er bij intermitterende druk 
op deze zenuw pijnklachten zijn die zich over een 
breder gebied verspreiden en waarom er bij en na 
inspanning van de aangedane arm een moe en zwaar 
gevoel ontstaat. Daarbij is het vertakkingpatroon van 
de N. radialis in zowel haar motorische en sensibele 
takjes heel variabel, waardoor het beeld kan variëren. 
Ook zijn er autonome takjes naar de bloedvaten. 
Onverwachts hebben meerdere patiënten aangegeven 
dat na decompressie van de PIN de arm weer 
aangenaam warm was gaan aanvoelen.

Een andere overweging is de anatomische en 
functionele samenhang van spier, pees en zenuw, die 
al tijdens de embryonale periode wordt gerealiseerd. 
Zonder hierover al te veel uit te wijden kan worden 
gesteld dat disfunctie van de één, vanwege die 
samenhang, consequenties zal hebben voor de ander. 
RSI als overbelasting (spiercomponent) en tendinitis 
(peescomponent) als gevolg van verkeerde belasting 
zullen ook invloed uitoefenen op de zenuw. Hoe 
dit gebeurt zou onderwerp kunnen zijn van nader 
wetenschappelijk onderzoek. Dan heb je dus niet te 
maken met een pure PIN-compressieneuropathie in 
de ware zin van het woord met constante druk op de 
zenuw door bijvoorbeeld een tumor, maar is er zoiets 
als ‘intermitterende compressieneuropathie van de 
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PIN’ bij bepaalde activiteiten, met name als die een 
enige tijd moeten worden volgehouden. Hierbij is  
dan geen sprake van trauma in de anamnese.

Hoe kan het dan dat dit beeld ook gezien wordt enige 
tijd na een willekeurig trauma van de arm, hoewel 
het trauma zich niet heeft voorgedaan in het gebied 
van de PIN? Hoewel speculatief, stel ik mij voor dat 
wanneer patiënten geïmmobiliseerd worden met 
een gipsspalk van de arm, of pijn hebben, of angst 
hebben na een trauma, de spieractiviteit bij het 
inzetten van de beschadigde arm anders kan worden 
dan zij gewend waren. Dit zal onherroepelijk leiden 
tot reacties van het musculotendineuze systeem. 
Wordt de belasting niet op de juiste wijze uitgevoerd, 
dan zal gaandeweg dit beeld zich gaan voordoen 
en geleidelijk aan gaan verergeren. Het kan zelfs 
een grotere rol gaan spelen dan het oorspronkelijke 
letsel. Dat betekent dat een patiënt die door zijn of 
haar werkzaamheden volgens het eerder genoemde 
onderzoek van Spinner mogelijk in de groep van 30% 
valt met fibrosering van het mediale gedeelte van de 
Arcade van Frohse, maar daar vóór het ongeval geen 
klachten van heeft, deze klachten wel kan krijgen na 
een trauma wanneer de belastingswijze van spieren  
en pezen anders is geworden.

In deze gedachtegang komt de handtherapie  
prominent aan de orde. Voor handtherapeuten is  
er een zeer belangrijke taak weggelegd. Want eerst  
zal de patiënt weer moeten leren de belasting op 
de juiste wijze uit te voeren of dient er aangepaste 
belasting te komen als de beschadiging dit 
onafwendbaar maakt. Wanneer de conservatieve 
begeleiding onvoldoende resultaat heeft, dan is er  
een indicatie voor operatieve decompressie van de  
PIN via een directe transmusculaire benadering. 

Wanneer al deze aspecten worden gewogen, dan kan 
het niet anders dan dat moet worden toegegeven 
dat Radial Tunnel Syndrome iets totaal anders is dan 
een CTS of compressie van de N. ulnaris. De analogie 

waarop de keuze voor deze terminologie is gebaseerd 
gaat niet op. Overbelasting en verkeerde belasting 
spelen een rol en er is geen constante compressie 
op de PIN, wat wel het geval is bij bovengenoemde 
zenuwen. Met Rosenbaum24 ben ik het dan ook 
eens, wanneer hij zegt dat de definities van Radial 
Tunnel Syndrome te variabel zijn om dit syndroom 
acceptabel te laten zijn voor alle medici die ermee 
te maken hebben. Handhaving van deze term geeft 
verwarring, hetgeen duidelijk naar voren komt in de 
literatuur. Beter is het te spreken van Radial Pain and 
Fatigue Syndrome. Hierbij wordt rekening gehouden 
met verkeerde (tendinitis) en/of overbelasting (RSI), 
met de anatomische en fysiologische samenhang 
tussen spier, pees en zenuw, met een niet-éénduidige 
uitslag van electro-myografisch onderzoek, en 
tenslotte met een behandeling die conservatief begint 
voor het herleren van de juiste belasting en alleen 
overgaat op operatieve decompressie van de PIN 
door het klieven van de Arcade van Frohse, wanneer 
de conservatieve begeleiding onvoldoende resultaat 
oplevert.

Conclusie

Er is veel onduidelijkheid in de literatuur met 
betrekking tot het ‘Radial Tunnel Syndroom’ omdat 
deze diagnose niet afdoende de klachten verklaart. 
Bovendien zijn er verschillende opvattingen over 
de behandeling ervan. Mijns inziens is de naam 
‘Radial Pain and Fatigue Syndrome’ een betere 
omschrijving dan ‘Radial Tunnel Syndroom’, omdat 
een tunnel syndroom direct de associatie oproept 
met een operatie. Deze is echter in 1/3 van de 
gevallen niet succesvol, terwijl de conservatieve 
begeleiding minstens even belangrijk is. Dit zowel 
pre- als postoperatief. Bovendien worden de aspecten 
van overbelasting (RSI) en verkeerde belasting 
(tendinitis) die geïsoleerd dan wel gecombineerd deel 
kunnen uitmaken van dit beeld en die leiden tot 
een intermitterende compressie van de PIN hierin 
meegenomen. 
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Het oorspronkelijke rapport kan gedownload worden op  
http://www.nvvg.nl/download/content/medipriudentie_in_de_startblokken-rapport_PDF.pdf

Red.

Mediprudentie in de GAV
Adviesrapport naar aanleiding van het rapport “Mediprudentie in de startblokken”

Bewerking Astrid Blaauw-Hoeksma

1 Inleiding

De Voorbereidingscommissie Mediprudentie van de 
NVVG heeft een rapport uitgebracht op verzoek van 
de NVVG over hoe het advies ‘Mediprudentie’ van 
de Gezondheidsraad (Gr) in de praktijk kan worden 
uitgevoerd. De Gezondheidsraad concludeerde in zijn 
rapport ‘Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch 
handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’ 
dat het medisch handelen bij ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid verbetering behoefde 
onder andere door de verzekeringsgeneeskundige 
oordeelsvorming te ondersteunen met verzekerings-
geneeskundige protocollen en de opbouw van 
verzekeringsgeneeskundige mediprudentie. Dat 
laatste betreft het opstellen van casusbeschrijvingen 
waarin de argumentatie expliciet is uitgewerkt en 
van gezaghebbend commentaar is voorzien. De 

Gezondheidsraad adviseerde om de ontwikkeling van 
mediprudentie te laten trekken door een commissie 
mediprudentie vanuit de beroepsverenigingen van 
verzekeringsartsen. 

De commissie is voor haar werk uitgegaan van de 
definitie van verzekeringsgeneeskundige mediprudentie 
(kortweg: mediprudentie), zoals opgesteld door de 
Gezondheidsraad:
‘een algemeen toegankelijke, dynamische verzameling 
van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde 
verzekeringsgeneeskundige rapportages’.

2 Mediprudentie bij de beoordeling van 
arbeidsongeschiktheid

Mediprudentie maakt zichtbaar wat de professionele 
standaard is bij de beoordeling van individuele 
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gevallen. De professionele standaard heeft betrekking 
op argumentatie, kennis, het toepassen van richt-
lijnen in de praktijk en de informatieverzameling. 
Mediprudentie kan de toepassing laten zien van 
wetenschappelijke kennis, normen en protocollen in 
de praktijk. Met mediprudentie hoeft de beoordeling 
niet langer te steunen op individuele inzichten, 
maar kan zij worden gebaseerd op breder binnen de 
beroepsgroep levende opvattingen. Dit alles geeft de 
verzekeringsarts houvast en ideeën voor zijn werk,  
en reduceert tevens de interdoktervariatie. 

Een equivalent van mediprudentie bij arbeids-
ongeschiktheid kan worden getrokken naar 
beoordelingen in de letselschade en andere terreinen  
in de particuliere verzekeringsgeneeskunde.

3 De vorm en presentatie van mediprudentie

De functie van mediprudentie wordt gerealiseerd bij 
een grote verzameling gemakkelijk toegankelijke en 
herkenbare voorbeelden van casuïstiek uit de praktijk. 
Mediprudentie laat in een individuele casus zien hoe 
het op een goede manier kan en schrijft niet voor 
hoe het in het algemeen moet. Voor ieder relevant 
aspect van de uitvoering moeten er daarom meerdere 
voorbeelden zijn. De casuïstiek moet herkenbaar zijn 
voor de doelgroep. Wel moet de casus afdoende zijn 
geanonimiseerd. 

De commissie adviseert dat een van alle betrokken 
partijen onafhankelijke commissie mediprudentie 
de redactiecommissie vormt. Zij moet er zorg voor 
dragen dat er deskundig en leerzaam commentaar 
aan de casus wordt toegevoegd. Uitgangspunt voor 
het mediprudentiecommentaar bij UWV is het 
toetsingskader van de Gezondheidsraad en de daarin 
benoemde vier taken van de verzekeringsarts. Binnen 
de GAV zal moeten worden nagedacht over het 
toetsingskader dat van toepassing dient te worden 
geacht voor de beoordeling van casuïstiek in de 
particuliere verzekeringszaken. De recent verschenen 
richtlijn advisering claim AOV kan hierbij een goede 
leidraad zijn.
Uitgangspunt bij het commentaar is dat het wordt 
gefocust op leerpunten, kritisch opbouwend is en 
met concrete handreikingen. Het commentaar is 
nadrukkelijk open voor nadere inzichten, en niet 
(primair) gericht op de vraag of de conclusie al dan  
niet juist is. 
Het commentaar is nadrukkelijk zonder oordeel over 
wat niet wordt besproken. Het is niet de bedoeling 
dat mediprudentie op alle denkbare slakken zout legt. 
Duidelijk moet dan ook zijn dat “geen commentaar” 
niet betekent “boven kritiek verheven”.

Het commentaar in mediprudentie geeft aan waarom 
en hoe een bepaalde argumentatie of aanpak wenselijk 
of te verbeteren is. Bestaande richtlijnen, maar ook 
regels, jurisprudentie, wetenschappelijke publicaties, 

ethische principes en opvattingen van externe 
deskundigen kunnen daarin worden opgevoerd. Uit 
elke casus zouden één of hooguit enkele leerpunten 
moeten worden gelicht en van commentaar worden 
voorzien. De rest van de casus wordt dan als gegeven 
beschouwd. 

Het commentaar dient bij voorkeur gericht te zijn 
op de argumentatie. Daarin komt het geheel van de 
beoordeling tot uiting en dat biedt aanknopings- 
punten naar zowel de informatieverzameling als de 
evidence, de normen en de conclusie. Commentaar 
op de argumentatie biedt ook de mogelijkheid om 
alternatieven aan te bieden die de casus als geheel 
leerzaam maken.De toon van het commentaar moet 
niet belerend zijn, maar constructief en zakelijk  
worden gehouden. 

Mediprudentie wordt digitaal, via internet, 
aangeboden. Het zou in eerste instantie op het 
besloten deel van de website kunnen worden geplaatst, 
maar doel is uiteindelijk een algemeen toegankelijke 
database van becommentarieerde casuïstiek.

De werkwijze in de beginfase, zoals ook door de 
commissie in haar rapport geformuleerd, is als volgt: 
1. In een casusgroep ontstaat een casus waarvan de 

groepsleden van mening zijn dat deze interessant 
is om aan de beroepsgroep bekend te maken. 
Zij maken de casus compleet en voorzien hem 
desgewenst van (een begin van) commentaar, 
leerpunten of vragen. 

2. De casus wordt aangeboden aan een redactie-
commissie voor opname in de mediprudentie.  
Deze commissie beziet of de casus interessant 
genoeg is en duidt zonodig interessante 
(aanvullende) leerpunten aan. 

3. De redactiecommissie zoekt een commentator aan 
die, eventueel op suggestie van de commissie, op 
de casus ingaat en deze van (verder) commentaar 
voorziet. De commentator kan worden ondersteund 
door vakspecialisten, wetenschappers etc, al naar 
gelang wat gewenst is voor het commentaar. Ook 
worden trefwoorden vastgesteld. Voor zover nog 
nodig wordt de casus hier ook van de juiste opmaak 
voorzien. De commentator biedt de casus aan aan 
de redactiecommissie. 

4. De redactiecommissie beoordeelt de casus met 
commentaar in het licht van de bestaande 
casuïstiek en de uitgangspunten van mediprudentie. 
De redactiecommissie plaatst zo nodig nog 
kanttekeningen die de commentator naar beste 
inzicht en vermogen verwerkt. Bij akkoord wordt  
de casus met commentaar opgenomen in het 
bestand. 

5. Eenmaal opgenomen in het bestand kan de casus 
met commentaar aanleiding geven tot verdere 
discussie op een forum. Als die discussie leidt tot 
nieuwe inzichten, dan worden deze opgenomen in 
het commentaar. 
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Ingezonden
 

N.a.v. verzekeringsgeneeskundig protocol CVS GAVscoop 2009 dec; 3: 75-79

Voordeel van deze werkwijze is dat er flexibel 
capaciteit kan worden ingezet om de commentaren 
op te stellen. Risico daarvan is dat mogelijk 
‘hobbyisme’ van commentatoren kan ontstaan. Dat 
risico wordt verminderd door het hanteren van de 
uitgangspunten zoals in dit advies vastgesteld en door 
de redactiecommissie de vaste redactie te laten voeren. 

Deze aanpak vooronderstelt een aantal zaken:
1. Vanuit de beroepsgroep (GAV) moeten voldoende 

rapportages worden voorgesteld die ook voldoende 
compleet en gedetailleerd zijn om als basis te 
dienen voor mediprudentie. 

2. Er moeten voldoende professioneel gekwalificeerde 
commentatoren zijn die ook de tijd kunnen nemen 
voor het opstellen van de commentaren. Bij 
voorkeur zijn zij verzekeringsarts en/of RGA, met 
ruime praktische ervaring en liefst wetenschappelijk 
onderlegd. Ook moeten commentatoren de 
nodige wetenschappelijke ondersteuning kunnen 
krijgen en de ruimte hebben om vakspecialisten 
in te schakelen. Het is denkbaar dat hiervoor een 
passende honorering noodzakelijk is. 

3. Het mediprudentiecommentaar en de 
forumdiscussie zijn niet anoniem. Inbrengers van 
commentaar en reacties daarop moeten binnen het 
forum naar persoon herkenbaar zijn.

4. De redactiecommissie moet voldoende 
onafhankelijk en deskundig zijn om het stempel 
mediprudentie van waarde te laten zijn. Binnen de 
GAV zal dit nader moeten worden uitgewerkt. De 
redactiecommissie kan een statuut opstellen om de 
onafhankelijkheid te waarborgen. 

5. Er moet een moderator zijn die discussies volgt 
en bewaakt, beoordeelt wanneer commentaar 
moet worden bijgesteld en discussies kan sluiten. 
De redactiecommissie kan bijvoorbeeld aan de 
commentatoren vragen dit op zich te nemen. 
Alternatief is dat de discussie via de moderator 

wordt gevoerd, bijvoorbeeld door het plaatsen van 
vragen bij het commentaar. Daardoor wordt de 
discussie overzichtelijker maar wel minder levendig. 

4 Advies opzet mediprudentie in de 
particuliere verzekeringen

1. Het verdient aanbeveling een coördinator van het 
project mediprudentie binnen de GAV aan te stellen 
die o.a. zorg draagt voor:
- het beantwoorden van vragen van leden over 

mediprudentie, of zo mogelijk doorverwijst
- het initiëren van casuïstiekverzameling met 

bijbehorend commentaar (vanuit ict-groepen?)
- een advies m.b.t. de samenstelling van een 

redactiecommissie 
- een advies m.b.t. de realisatie van de plaatsing 

van mediprudentie op de GAV-website 
- het opstellen van een lijst van commentatoren/

deskundigen
- het onderhouden van contact met de NVVG c.q. 

de (nog op te richten) CMN (redactiecommissie 
m.b.t. mediprudentie UWV)

Gezien het traject mediprudentie tot nu toe en de 
raakvlakken met de sociale verzekeringen, verdient 
het de voorkeur in dit stadium deze taak aan een 
medisch adviseur aov toe te bedelen. Registratie als 
verzekeringsarts, bekendheid (en contacten) met de 
sociale verzekeringen en NVVG zijn hierbij een pre.

2. In de CMN (redactiecommissie mediprudentie 
NVVG) zijn zetels te verdelen onder 
verzekeringsartsen die niet werkzaam zijn bij UWV. 
Het is van belang ernaar te streven ten minste een 
zetel door een GAV lid te laten bezetten om de 
aansluiting te behouden. Op termijn is het streven 
om samenvoeging van de redactiecommissies te 
realiseren.

Repliek: chronisch vermoeidheidssyndroom
Een juridisch of een breder vakinhoudelijk probleem?

Aanleiding

Collega Elemans vergelijkt in zijn artikel 
‘Verzekeringsgeneeskundig protocol CVS in strijd 
met vaste rechtspraak CRvB en het schattingsbesluit 
Arbeidsongeschiktheidswetten’1 in GAVscoop 2009/3, 
het verzekeringsgeneeskundig protocol ‘Chronische- 

vermoeidheidssyndroom’ van de Gezondheidsraad (2) 
met de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB). Hij komt tot de conclusie dat het chronisch 
vermoeidheidssyndroom (CVS) niet als een stoornis 
opgevat mag worden. Verder dat het protocol er  
– gezien de jurisprudentie – ten onrechte van uitgaat 
dat op medische gronden naar objectieve maatstaven 
gemeten beperkingen vastgesteld kunnen worden. 
Ik plaats enige kanttekeningen. De discussie over het 
chronisch vermoeidheidssyndroom raakt aan het 
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gespannen voet staat met het protocol valt daarom te 
betwijfelen. Maar uiteindelijk behoort de jurisprudentie 
gevoed te worden door vakinhoudelijke argumenten 
van verzekeringsartsen en medisch adviseurs. Elemans 
lijkt die volgorde om te draaien. 

Objectiveerbaar

Wellicht doet hij dat, omdat het vakinhoudelijk debat 
zo armoedig blijft. Dat is teleurstellend omdat dat 
debat alles te maken heeft met het paradigma in ons 
vak over ‘objectiveerbaarheid’. Dat raakt aan meer dan 
alleen het chronisch vermoeidheidssyndroom, omdat 
het in essentie betrekking heeft op onze omgang met 
alle lichamelijk onverklaarde klachten. We gebruiken 
dat begrip ‘objectiveerbaar’ veelvuldig – en dan vooral 
in negatieve zin, namelijk om af te wijzen. Maar we 
blijven in gebreke om uit te leggen wat we ermee 
bedoelen. Betekent het ‘fysiek aantoonbaar’, danwel 
‘natuurwetenschappelijk verklaarbaar’? Waarom staat 
dat dan niet expliciet in wet of polisvoorwaarden? 
En kunnen aantoonbaarheid en verklaarbaarheid 
wel op één lijn gesteld worden met legitimiteit? Als 
dat zo is, valt een groot deel van de geneeskunde 
buiten de schadeverzekering. Vele klachten en 
aandoeningen zijn immers niet in die betekenis 
aantoonbaar of verklaarbaar, met name niet op het 
terrein van de psychiatrie, neurologie en orthopedie. 
Het leeuwendeel van de gezondheidsproblemen die de 
huisarts ziet, voldoet niet aan dit criterium. Waarom 
zou de schadeverzekering eigenlijk deze eis stellen, 
terwijl de zorgverzekering dat niet doet? Hoe leggen 
we cliënten ooit uit dat we ze wel behandelen, maar 
ze schadetechnisch niet als ziek beschouwen? En 
waarom zouden klachten eigenlijk verklaard moeten 
worden, wanneer het bij de claimbeoordeling om 
beperkingen draait? Die kunnen we al helemaal 
niet ‘objectief’ vaststellen, zelfs niet bij zeer ernstige 
evident verklaarbare ziekten. Die gaan bij sommigen 
gepaard met beperkingen, maar bij anderen niet of 
nauwelijks. Je leeft immers nog, zolang je werkt. Bij 
beperkingen draait het in essentie om ziektegedrag 
(‘kunnen functioneren’): aanpassing, compensatie en 
motivatie spelen een grote rol en dat valt niet objectief 
vast te stellen. Tenslotte mogen we ons afvragen in 
hoeverre de behoefte aan verklaringen vanuit de 
schadeverzekering telkens nieuwe pseudodiagnosen 
in de zorg genereert, kortom: medicaliseert. Creëert 
het paradigma van objectiveerbaarheid op die manier 
wellicht zijn eigen probleem? 
Elemans denkt dat het begrip ‘stoornis’ houvast 
biedt, maar dat is een zeer divers gebruikt begrip. 
Zo wordt het gebruikt in de betekenis van 
klacht (concentratiestoornis, pijnstoornis), van 
diagnose (DSM), van verminderde orgaanwerking 
(leverfunctiestoornis) of van beperking (loopstoornis). 
De ‘International Classification of Functioning, 
Disability and Health’ (ICF)3 beschouwt stoornissen 
als afwijkingen in of verlies van functies waarvan de 
oorzaak niet afdoende hoeft te zijn om die stoornis te 

paradigma van de ‘objectiveerbaarheid’. Ten onrechte 
wordt het debat daarover voornamelijk overgelaten aan 
juristen of de rechtspraak. Het is primair aan medisch 
adviseurs en verzekeringsartsen om een standpunt in te 
nemen. Daarvoor worden enkele suggesties gedaan. 

Protocol CVS

Er kan weinig twijfel over bestaan dat het protocol 
‘Chronische-vermoeidheidssyndroom’ een onding is. 
Met veel woorden is sprake van een cirkelredenering. 
Wie zijn artsen zes maanden lang vaak genoeg vertelt 
dat hij moe is, daardoor belemmeringen ervaart en een 
aantal andere klachten uit, lijdt aan het syndroom. 
En dat volstaat om beperkingen als uiting van ziekte 
vast te stellen. De Gezondheidsraad achtte het ook 
nog nodig zonder nadere argumentatie de dramatische 
adjectiva ‘ernstig’ en ‘invaliderend‘ aan het syndroom 
toe te kennen. Zelfs de verzekeringsgeneeskundige 
protocollen over levensbedreigende aandoeningen 
kregen dat gewicht niet mee. Cognitieve 
gedragstherapie is weliswaar de enige ‘evidence-based’ 
remedie, maar die mag volgens de Gezondheidsraad 
alleen op vrijwillige basis van deze cliënten gevraagd 
worden. Dit, terwijl wet en polisvoorwaarden cliënten 
met welke aandoening dan ook de verplichting 
opleggen een ‘adequate medische behandeling’ te 
ondergaan. Het protocol laat in het midden wat er 
moet gebeuren als de cliënt een behandeling weigert 
als die niet helpt. Onduidelijk blijft tenslotte waarom 
chronische vermoeidheid een voorkeursbehandeling 
krijgt boven andere soortgelijke syndromen, 
bijvoorbeeld fibromyalgie, bekkeninstabiliteit 
of chronische borrelliose. Dat roept vragen over 
rechtsgelijkheid op.
Het protocol lijkt geboren onder een meer politiek 
dan medisch geïnspireerd gesternte. Een lobby van 
belanghebbende patiënten en behandelaars heeft zich 
laten gelden. Verzekeringsartsen hebben een minimale 
inbreng gehad, medisch adviseurs helemaal geen. 
Dergelijke diagnosen gaan een conflictueus bestaan 
tegemoet, de vergelijking met PTSS dringt zich op. 
De inmiddels door de NVVG geplande revisie van het 
protocol kan dat hopelijk voorkomen. 

Kanttekeningen

Toch plaats ik enige kanttekeningen bij de 
constateringen van Elemans. De CRvB heeft 
nog onlangs de redenering verworpen dat geen 
arbeidsduurbeperking vastgesteld kan worden bij 
chronische vermoeidheid vanwege ontbrekende 
medische objectiveerbaarheid (CRvB 07/19 dd.19.2.’10, 
LJN: BL4595). De bestuursrechter in Almelo heeft 
recent tweemaal geoordeeld dat CVS blijkens het 
protocol een ziekte is en derhalve tot beperkingen kan 
leiden (WAJONG 09/11 en 08/1279). Het argument 
‘niet objectiveerbaar’ wijst de rechtbank af onder 
verwijzing naar de protocollen en de interpretatie 
daarvan door de CRvB. Of de vaste rechtspraak op 
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beschrijven. Stoornissen kunnen niet als pathologie 
beschouwd worden, maar zijn daar manifestaties van, 
wat nog niet hoeft te betekenen dat iemand dan een 
ziekte heeft. Het begrip stoornis biedt dus geen houvast 
om ‘ziek’ van ‘niet ziek’ te onderscheiden.

Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium

Wellicht is het raadzaam het ‘Medisch arbeidsongeschikt-
heidscriterium’ (MAOC)4 uit 1997 nog eens van stal te 
halen. Weliswaar is dat inmiddels gedateerd en bevat 
het open einden en begrippen die dringend nadere 
invulling verdienen. Maar menige door Elemans 
geciteerde zinsnede is uit deze fundamentele bron 
afkomstig, kennelijk zonder dat hij zich dat realiseert. 
Het MAOC beschouwt ‘ongeschiktheid om te werken als 
uiting van ziekte’ als één te beoordelen geheel. Daardoor 
is het niet nodig éérst ‘ziekte’ af te splitsen en daar 
op academische wijze de ‘objectiveerbaarheid’ van 
vast te stellen, om zich pas daarna in achterliggende 
problemen wat betreft het functioneren te verdiepen. 
De Gezondheidsraad betoogt mijns inziens terecht 
dat onverklaarde lichamelijke klachten daarbij 
genomen moeten worden zoals ze zijn, namelijk 
inherent subjectief en niet minder ‘reëel’ dan klachten 
die wel door de wetenschap ‘verklaard’ worden5. 
De claimbeoordeling kan dan gebaseerd worden 
op de kernbegrippen plausibiliteit, consistentie en 
participatiegedrag van het MAOC. De klachten moeten 
aannemelijk zijn, de ervaren belemmeringen consistent 
in tijd en op alle levensterreinen, de inspanningen 
om de schade te beperken overtuigend. De medisch 
adviseur zal zich ook moeten verdiepen in de interactie 
tussen kenmerken van de cliënt, diens werk en overige 
psychosociale context5. Tenslotte komt hij tot een 
beargumenteerd, maar in zichzelf onvermijdelijk 
arbitrair en intersubjectief oordeel. De kern is dat de 
medisch adviseur zich aan de hand van feiten overtuigt 
en daarover verantwoording aflegt – vergelijkbaar met 
een juridisch oordeel. Meershoek e.a.6 onderzochten 
de claimbeoordeling en concludeerden dat ‘….doctors 
reasoning is contextual and deliberative in character, and 
thus their assessment of a clients incapacity is less  
a technical matter than a normative one…’. Gelukkig 
vindt dergelijk wetenschappelijk onderzoek in 
ons vakgebied plaats. Dat kan eindelijk duidelijk 
maken dat medische kennis niet toereikend is om 
claimbeoordelingen uit te voeren. Dit omdat de relatie 
tussen ziekte en functioneren relatief los staat van 
ziekteprocessen, zoals de Gezondheidsraad5 vaststelt. 
Dat kan ons - maar vooral ook onze juridische en 
bestuurlijke omgeving! - bevrijden van krampachtige 
percepties van objectiveerbaarheid en de basis leggen 
voor een beter gefundeerde claimbeoordeling.

Chronische vermoeidheid

Op deze wijze kan ook bij chronische vermoeidheid 
lege artis tot beperkingen geconcludeerd worden. 
Het protocol geeft geen houvast hoe dat moet 
gebeuren, in zoverre wordt het predikaat ‘verzekerings-
geneeskundig’ niet waargemaakt. De gebruiker kan 
dat als een voordeel zien: het protocol laat in feite 
alle ruimte bij de vaststelling van beperkingen. Bij 
zorgvuldig onderzoek zal overigens nogal eens blijken 
dat eerder sprake is van een aanpassingstoornis na een 
ingrijpende life event, van een somatisatiestoornis bij 
grote medische consumptie sinds de adolescentie of 
van een somatoforme stoornis vanwege waanachtige 
attributies. Het onderscheid is mijns inziens gradueel, 
de diagnostische classificatie komt op dit terrein nogal 
kunstmatig over. Een juiste diagnose kan enig verschil 
maken voor de beperkingen, maar dat is mede daardoor 
vaak niet het geval. In de praktijk heb ik vooral 
moeite met cliënten die mij met eindeloze betogen 
en pakken papier onvermoeibaar willen overtuigen 
van hun moeheid. Energetische beperkingen zijn dan 
minder plausibel en zijn ook niet consistent. Maar het 
komt wel over als gestoord gedrag. Bij de beoordeling 
daarvan voel ik mij in de steek gelaten door 
wetenschappelijk onderzoek dat maar naar virussen 
en immunologische verklaringen blijft speuren. 
Wellicht wordt het tijd eens over meer sociologisch of 
psychologisch onderzoek na te denken?
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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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Antwoord:

De kern van mijn publicatie in  
GAVscoop 2009 3

Kort gezegd heb ik in mijn publicatie de vaste 
rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (hierna: 
CRvB) ten aanzien van het objectiveringvereiste 
geanalyseerd naar aanleiding en in het licht van 
het verzekeringsgeneeskundig protocol chronisch 
vermoeidheidsyndroom (hierna: het protocol). 
Meer precies ten aanzien van de vraag wanneer  
volgens het protocol klachten opgevat kunnen  
worden als ziekte. 
Volgens het protocol worden chronische 
vermoeidheidsklachten opgevat als ziekte als deze 
voorkomen op de lijst van de CDC-94 criteria. 
Op basis van de vergelijking van het protocol met 
de vaste rechtspraak van de CRvB ter zake werd 
in de publicatie GAVscoop 2009 3 geconcludeerd 
dat de CDC-94-criteria niet voldoen aan het 
objectiveringsvereiste. 

Over het repliek van Knepper

Met het schrijven van het artikel “Verzekeringsgenees- 
kundig protocol CVS in strijd met vaste rechtspraak  
CRvB en Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheids-
wetten. GAVscoop 2009 3, 75-79” hoopte ik op een 
inhoudelijke feitelijk discussie. 
Wat collega Knepper als een repliek heeft bedoeld is 
op de keper beschouwd vooral een weergave van zijn 
persoonlijke visie en opvattingen over de begrippen 
objectiviteit, stoornis, ziekte en de rol van de 
verzekeringsarts en medisch adviseur binnen de trias 
politica. 
Eenmaal gaat Knepper in op het onderwerp van mijn 
publicatie. Dat is als hij een arrest en twee vonnissen 
noemt die na het verschijnen van mijn publicatie 
zijn uitgesproken maar hij bespreekt deze niet. 
Daarnaast trekt hij op basis van deze jurisprudentie 
de onterechte conclusie dat het twijfelachtig is dat de 
vaste jurisprudentie op gespannen voet staat met het 
protocol. 
Voorts presenteert Knepper zaken die ik noch gesteld 
noch gesuggereerd heb als feiten. Wanneer hij daaraan 
zijn persoonlijke opvattingen over de begrippen 
objectief en stoornis koppelt wordt zijn repliek 
tendentieus. 
Zo schrijft Knepper onder meer: “Elemans denkt dat 
het begrip ‘stoornis’ houvast biedt, maar dat is een zeer 
divers gebruikt begrip” en “Maar uiteindelijk behoort 
de jurisprudentie gevoed te worden door vakinhoudelijke 
argumenten van verzekeringsartsen en medisch adviseurs. 
Elemans lijkt die volgorde om te draaien” en “Maar menige 
door Elemans geciteerde zinsnede is uit deze fundamentele 
bron afkomstig, kennelijk zonder dat hij zich dat realiseert”. 

Deze handelwijze ken ik van Knepper maar dat 
brengt ons niet verder in de discussie over het onder-
havige onderwerp. Daarnaast past Knepper enige 
bescheidenheid. 
Zeker ten aanzien van de begrippen “stoornis” 
en “objectiviteit” die hij aanhaalt. Als een van de 
opstellers van de richtlijn maoc heeft hij sinds de 
werking daarvan (in 1996) namelijk verzuimd om de 
kernbegrippen daarvan - waaronder het begrip  
stoornis - goed te operationaliseren. Verzekeringsartsen 
moeten ondertussen dagelijks werken met deze 
richtlijn die overigens in 2000 werd gecodificeerd in 
het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten. 
Over de gevolgen daarvan met betrekking tot de 
kennis van de betekenis van de kernbegrippen bij 
praktiserende verzekeringsartsen verwijs ik naar niet 
gepubliceerd empirisch onderzoek van ondergetekende 
uit 20041. Knepper kent dit onderzoek maar heeft 
daarmee niets gedaan. 

Inhoudelijke reactie op repliek Knepper

Zoals hiervoor vermeld noemt collega Knepper een 
aantal zaken die niet direct de kern van mijn publicatie 
raken. Vanwege het fundamentele belang van zijn 
opmerkingen voor de verzekeringsgeneeskunde zal ik 
toch op deze zaken inhoudelijk reageren.
Mijn reactie op het repliek van Knepper valt uiteen 
in vier delen. In de eerste plaats zal ik reageren op 
de jurisprudentie die hij noemt. In de tweede plaats 
behandel ik de stelling van Knepper dat uiteindelijk 
de jurisprudentie gevoed behoort te worden door 
vakinhoudelijke argumenten van verzekeringsartsen 
en medisch adviseurs. Vervolgens geef ik enkele 
overwegingen ten aanzien van de betekenis van het  
begrip stoornis. Tot besluit ga ik in op de betekenis  
van het begrip objectief in de zin van de arbeids-
ongeschiktheidswetten. 

1. Knepper noemt in zijn repliek een arrest van de 
CRvB en twee vonnissen van de rechtbank Almelo. 
Op het door Knepper genoemde vonnis van de 
rechtbank Almelo WAJONG 09/11 kan ik helaas niet 
inhoudelijk reageren omdat hij verzuimd heeft de 
vindplaats te vermelden. 
Zoeken op de vrije tekst WAJONG 09/11 op  
www.rechtspraak.nl leidde niet tot een 
zoekresultaat. Ik verzoek collega Knepper bij een 
volgende gelegenheid het LJN te vermelden.

 In het arrest van 19-02-2010 (LJN BL4595, 07/19 
WAO) is niet in geding of de klachten een uiting 
zijn van een stoornis/ziekte of gebrek maar gaat het 
er om dat UWV op onjuiste medische grondslag 
geen urenbeperking heeft opgelegd. Evenmin was 
het protocol aan de orde en werd niet getoetst 
of het vaststellen van ziekte volgens de CDC-94-
criteria aan het objectiverings-vereiste voldoet. 
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In deze zaak achtte appellante zich ten gevolge 
van pijn- en vermoeidheidsklachten gerelateerd 
aan ME/CVS en PTSS ernstiger beperkt dan waar 
het UWV blijkens de (aangepaste) functionele 
mogelijkhedenlijst (FML) van 16 februari 2006 
vanuit gaat. 
Ter beantwoording van de vraag of het UWV met 
de genoemde FML de medische belastbaarheid 
van appellante op de datum in geding, zijnde 
15 februari 2006, op juiste wijze in kaart heeft 
gebracht, heeft de Raad als deskundige prof. 
dr. Abraham-Inpijn opdracht gegeven dit te 
onderzoeken en de Raad te adviseren. 
De deskundige legt in haar rapport neer dat zij 
zich wel kan verenigen met de door het UWV 
gehanteerde FML, maar dat appellante op de 
datum in geding niet in staat was de aan het 
bestreden besluit ten grondslag gelegde functies 
te verrichten omdat, kort weergegeven, een 
arbeidstijdverkorting tot 20 uur dient te worden 
aangehouden ter voorkoming van overbelasting 
van appellante. In reactie op het rapport van de 
bezwaarverzekeringsarts, welk rapport met name 
ingaat op het ontbreken van objectieve medische 
gronden die het aannemen van een urenbeperking 
rechtvaardigen, wijst de deskundige op de verkregen 
gegevens (van huisarts, behandelend internist, 
dossier etc.) en wetenschappelijke literatuur die het 
belang aangeeft van de cumulatie van belasting 
door het ME-syndroom en PTSS. 
In rechtsoverwegingen 2 en 2.1 overweegt de Raad 
dat de deskundige, kort gezegd, zich heeft gehouden 
aan het objectiveringsvereiste en dat de Raad het 
oordeel van de deskundige dus volgt. Dit is geen 
nieuwe rechtspraak. 
Sinds het zogenaamde Oerarrest uit 1986 waarin 
de Raad voor het eerst ziekte of gebrek aannam bij 
moeilijk objectiveerbare klachten (MOK) heeft de 
CRvB in vijf gevallen ziekte of gebrek aangenomen 
bij MOK. 
Getoetst wordt ook niet of het stellen van de 
diagnose CVS volgens de CDC-94-criteria voldoet 
aan het objectiveringsvereiste maar of de medische 
belastbaarheid op de juiste medische grondslag in 
kaart is gebracht.

 De vonnissen van de rechtbank Almelo betreffen 
lagere rechtspraak die ik daarom niet gelijk zou 
willen stellen aan vaste rechtspraak van de CRvB. 
Afgezien daarvan stelt de rechtbank Almelo in zijn 
vonnis van 20 januari 2010 (LJN BL3104, 08/1279 
WAJONG) vast dat tussen partijen niet in geschil 
is dat bij eiseres sprake is van CVS. Aangezien 
bij eiser ten aanzien van de CVS klachten niet is 
voldaan aan het objectiveringsvereiste is volgens 
verweerder (bezwaarverzekeringsarts UWV) door 
de primaire verzekeringsarts bij de herbeoordeling 
in 2008 terecht geen aanleiding gezien eiseres 

meer beperkt te achten. 
Saillant is, zo blijkt uit het vonnis, dat deze 
primaire verzekeringsarts op basis van zijn 
onderzoek concludeerde dat de door betrokkene 
verwoorde beperkingen geen uiting zijn van een 
stoornis maar dat hij het gezien het chronische 
karakter van de klachten wel acceptabel acht om 
enige beperkingen ten aanzien van zwaardere 
fysieke/energetische belasting aan te nemen. 
Ondanks dat er geen stoornis is aangenomen 
heeft de primaire verzekeringsarts toch 
beperkingen aangenomen. De bezwaar-
verzekeringsarts stelt in de beroepszaak in feite 
dat deze door de primaire verzekeringsarts 
aangenomen beperkingen niet in geding zijn 
maar dat er niet meer beperkingen aangenomen 
kunnen worden omdat de CVS klachten geen 
uiting zijn van een stoornis/ziekte of gebrek. 
Deze kromme redenering kan ik niet in verband 
brengen met de geschreven en ongeschreven 
rechtsregels. 
Overigens is het bestreden besluit wegens een 
motiveringsgebrek in strijd met artikel 7:12 
Algemene wet bestuursrecht vernietigd. 
Evenmin als in het hiervoor besproken arrest 
wordt ook in dit vonnis dus niet getoetst 
of het vaststellen van de diagnose CVS op 
basis van de CDC-94-criteria voldoet aan het 
objectiveringsvereiste. Sterker, tussen partijen  
was niet in geding of sprake was van CVS.

2. In de tweede plaats geeft Knepper aan dat 
uiteindelijk de jurisprudentie gevoed behoort te 
worden door vakinhoudelijke argumenten van 
verzekeringsartsen en medisch adviseurs. 
Niet duidelijk wordt wat Knepper daarmee precies 
bedoelt omdat hij deze opvatting in de volgende 
alinea koppelt aan algemene en persoonlijk 
opvattingen omtrent het begrip “objectiviteit”. 
Terzijde merk ik op dat mij ook niet duidelijk is 
waarom Knepper hier medisch adviseurs noemt 
en welke medisch adviseurs hij bedoelt. De leden 
van de GAV – uitgezonderd de leden die naast 
hun werk als medisch adviseur ook bij UWV als 
verzekeringsartsen werken – verrichten namelijk 
(vooralsnog) geen beoordelingen in het kader van 
de sociale verzekeringswetten.

 De opvatting van Knepper dat uiteindelijk de 
jurisprudentie gevoed behoort te worden door 
vakinhoudelijke argumenten van verzekeringsartsen 
en medisch adviseurs is gespeend van begrip van 
economische politiek en de rol en functie van de 
sociale verzekeringswetten daarin alsmede van de 
trias politica in het Nederlandse politieke systeem.

 Voor alle duidelijkheid. Het is de wetgever die 
de polisvoorwaarden (de wet) opstelt. Daar kan 
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Knepper het niet mee eens zijn maar daar hebben 
we het op dit moment mee te doen. 
UWV is als bestuursorgaan door de overheid 
bevoegd om de wet uit te voeren. De rechter geeft 
betekenis aan de toepasselijke regel (wet) in een 
concreet geval en controleert – eenvoudig gezegd – 
of “UWV” de wet goed heeft uitgevoerd. 
Dat de overheid de polisvoorwaarden 
opstelt hangt samen met het gegeven dat 
het sociale zekerheidsstelsel en daarmee 
de sociale verzekeringswetten op macro-
economisch niveau een functie hebben in 
zowel het inkomensbeschermende als in het 
participatiebevorderende domein2. 
Zo leidt inkomensbescherming op macro-
economisch niveau onder meer tot handhaving 
van consumptieve bestedingsmogelijkheden 
van de uitkeringsontvangers en bevordert 
daarmee de bestaanszekerheid van een 
grote groep. Het sociale zekerheidsstelsel 
draagt aldus bij tot het verwerkelijken van 
een “rechtvaardige” inkomensverdeling. 
Doordat inkomensbescherming een bepaald 
bestedingsniveau garandeert, fungeert de 
sociale zekerheid daarnaast als instrument van 
economische politiek ter handhaving van de 
koopkracht van de uitkeringontvanger en ter 
stabilisering van conjuncturele schommelingen. 

 Naast de Nederlandse Vereniging voor 
Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) is UWV 
eigenlijk de enige andere partij die de wetgever/
overheid op de hoogte kan c.q. had kunnen 
brengen van het feit dat het vaststellen van de 
diagnose CVS aan de hand van de CDC-94 criteria 
botst met de vaste rechtspraak ten aanzien van het 
objectiveringsvereiste. 
Dat had zij kunnen doen met het argument dat 
verzekeringsartsen ten aanzien van het protocol 
problemen ondervinden bij haar primaire taak,  
dat is het toepassen van de rechtsregel op 
de feiten. De onpartijdige positie van UWV/
verzekeringsartsen zou daarmee niet in het  
geding zijn of zijn gekomen. 
Rechters zouden dit ook kunnen doen omdat zij 
vanuit hun ervaring met rechtszaken veel kennis 
van zaken hebben over de uitvoering en de 
uitvoerbaarheid van wetten. 
In Nederland is het weliswaar mogelijk om 
als rechter politiek te bedrijven maar dat is 
niet onomstreden vanwege de vrees voor 
machtscumulatie. Hetzelfde zou kunnen gelden 
voor het maken van opmerkingen over een 
onderdeel van een verzekeringsgeneeskundig 
protocol. 
Medisch specialisten maken geen deel uit van de 
trias politica dus die staan buiten deze discussie, 

dunkt mij. 
Maar het is juist deze beroepsgroep die  
– aangevuld met de medisch adviseur (tevens 
verzekeringsarts) van het UWV – op verzoek van 
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) het Gezondheidsraad advies van 2005 
inzake Het chronische-vermoeidheid-syndroom heeft 
opgesteld. 
Daarin stelt zij op basis van schaarse kennis dat 
CVS een reële, ernstig invaliderende aandoening 
is en dat vaststaat dat CVS beperkingen oplegt 
aan het persoonlijk, beroepsmatig en sociaal 
functioneren. Daarnaast stelt de commissie in haar 
advies dat de internationaal erkende casusdefinitie 
CDC-94-criteria de standaard is. 
In het advies wordt niet vermeld dat het 
vaststellen van de diagnose CVS volgens de CDC-
94-criteria niet aansluit bij de vaste jurisprudentie 
ten aanzien van het objectiveringsvereiste. 
Dat is de medisch specialisten die deel uit maakten 
van de commissie niet euvel te duiden omdat zij 
de kennis ter zake niet hebben. Niet duidelijk is 
welke rol de medisch adviseur van UWV bij het 
opstellen van het advies heeft gehad en of hij 
heeft gewezen op de vaste rechtspraak inzake 
CVS. Ondertussen is de zinsnede dat CVS een reële, 
ernstig invaliderende aandoening is en dat vaststaat 
dat CVS beperkingen oplegt aan het persoonlijk, 
beroepsmatig en sociaal functioneren wel opgenomen 
in het protocol en moeten verzekeringsartsen 
daarmee werken. 

 In het licht van het eerdergenoemde was het 
daarom in de eerste plaats aan de verzekerings-
artsen die lid waren van de commissie protocol 
CVS om dit op te merken en naar de overheid te 
communiceren. 
Het is mij niet duidelijk of zij dat hebben gedaan 
en als zij dat wel hebben gedaan waarom dit niet 
in het protocol is terug te vinden. 
Uit wandelgangverhalen begrijp ik dat de 
verzekeringsartsen die betrokken waren bij het tot 
stand komen van het protocol niet of nauwelijks 
werden gehoord of slechts een rol in marge 
hadden. Zoveel begrijp ik ook uit de repliek van 
Knepper. Maar via de officiële kanalen heb ik niet 
van de betrokken verzekeringsartsen vernomen 
noch van de voormannen bij UWV noch van 
UWV zelf. 
Wellicht willen niet de schijn van partijdigheid 
wekken. Onpartijdigheid is echter niet in het 
geding als zij de overheid op de hoogte had  
gesteld van het feit dat verzekeringsartsen niet 
goed uit de voeten kunnen met het protocol 
omdat het op een belangrijk onderdeel botst  
met de vaste rechtspraak.  
Nadat het protocol van kracht werd hadden 
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ook verzekeringsartsen in het veld dit knelpunt 
aanhangig kunnen maken. Maar het is 
voorstelbaar dat zij zich niet geroepen voelen om 
naar buiten te treden als hun werkgever en daarbij 
werkzame voormannen niet van zich laten horen 
en de voorzitter van hun beroepsorganisatie nog 
voordat het protocol in werking trad bovendien 
stelt dat het protocol goed past in de richtlijn 
maoc3.

3. Knepper stelt in zijn repliek dat de ICF stoornissen 
beschouwt als afwijkingen in of verlies van 
functies. In de tweede plaats stelt hij dat 
stoornissen niet als pathologie beschouwd kunnen 
worden, maar daar manifestaties van zijn, wat nog 
niet hoeft te betekenen dat iemand dan een ziekte 
heeft. Het begrip stoornis biedt dus geen houvast 
om ‘ziek’ van ‘niet ziek’ te onderscheiden. Het 
beeld dat Knepper schets behoeft bijstelling. 

 In termen van de ICF zijn stoornissen afwijkingen 
in of het verlies van functies of anatomische 
eigenschappen. Functies zijn omschreven als 
fysiologische en mentale eigenschappen van het 
menselijk organisme. Anatomische eigenschappen 
zijn positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit 
van onderdelen van het menselijk lichaam. Tot 
de onderdelen van het menselijk lichaam worden 
gerekend lichaamsdelen, orgaanstelsels, organen 
en onderdelen van organen. 
Ter illustratie van de betekenis van het begrip 
stoornis en het verschil daarmee met de betekenis 
van de begrippen ziekte en beperking, geef ik het 
volgende voorbeeld4: 

 Complex Regionaal Pijnsyndroom type I (ook 
bekend onder de naam dystrofie) aan een voet.

 Bij dit klachtenbeeld (die door medici worden 
samengevat onder de noemer CRPS type I) staan 
pijn (= klacht) en een gestoorde pijnwaarneming 
(= klacht) op de voorgrond. De pijn neemt in 
hevigheid toe bij druk op de aangedane voet en 
houdt langer aan dan men op grond van de druk 
op de voet zou verwachten. De beperking is dan 
drukuitoefening op de voet hetgeen bij ondermeer 
lopen, staan en het dragen van zware spullen het 
geval is. Betrokkene is dus beperkt voor ondermeer 
lopen en staan. 
De stoornissen bij dit klachtenbeeld zijn 
onder andere een gestoorde doorbloeding 
van de aangedane voet alsmede een gestoorde 
pijnwaarneming door het lichaam. Het bestaan 
daarvan is met bepaalde onderzoeksmethoden 
aan te tonen. Het daadwerkelijke onderliggende 
mechanisme (= de ziekte) dat verantwoordelijk 
is voor de gestoorde pijnwaarneming is nog 
niet helemaal opgehelderd. Dus ondanks dat de 

ziekte niet bekend is, kunnen de klachten met 
gebruikmaking van in de reguliere gezondheidzorg 
algemeen geaccepteerde onderzoeksmethoden 
herleid worden naar (een) stoornis(sen).

 In tegenstelling tot wat Knepper stelt biedt het 
begrip stoornis houvast om ‘ziek’ van ‘niet ziek’  
te onderscheiden. 
Dit sluit ook aan bij de vaste rechtspraak. 
Daaruit en meer in het bijzonder ook uit de 
uitzonderingsjurisprudentie blijkt dat bij het 
vaststellen of sprake is van ziekte gebruikgemaakt 
dient te worden van algemeen geaccepteerde 
onderzoeksmethoden (waarmee klachten 
gereproduceerd kunnen worden) terwijl niet  
steeds geheel en al duidelijk hoeft te zijn aan 
welke ziekte of gebrek precies die ongeschiktheid 
valt toe te schrijven. 
Stoornis in het kader van de ICF/Schattingsbesluit 
heeft dus niet de betekenis van stoornis in het 
functioneren (lees beperkingen) op de drie 
niveau’s micro-, meso- en macroniveau zoals 
Knepper stelt. 
In de visie dat stoornis opgevat dient te worden 
als functiestoornis op orgaan- en weefselniveau 
alsmede op het niveau van de psyche, zijn 
klachten en beperkingen een uiting van ziekte 
indien de uitingen van ziekte op stoornisniveau 
en op alle drie de niveaus van het mens-zijn 
(micro-, meso- en macroniveau (in de vorm 
van beperkingen in het functioneren) kunnen 
worden vastgesteld. Ziekte dient zich op deze 
aspecten logisch samenhangend en consistent te 
manifesteren. 

4. Knepper heeft tevens moeite met het begrip 
“objectief”. Dat is op zichzelf begrijpelijk omdat  
dé objectiviteit niet bestaat. Daarnaast wordt  
het begrip objectief in verschillende betekenissen 
gebruikt hetgeen multi interpretabiliteit in de 
hand werkt5.  
Als een van de opstellers van de richtlijn 
maoc mag daarentegen verwacht 
worden dat de betekenis daarvan voor de 
arbeidsongeschiktheidsbeoordeling in het 
bestuursrecht voor hem duidelijk is. Zoals  
Knepper terecht stelt heeft dit begrip namelijk  
in essentie betrekking op de omgang met 
alle lichamelijk onverklaarde klachten door 
verzekeringsartsen. Dit is ook de kern van mijn 
publicatie in GAVscoop 2009 3. Uit deze  
publicatie blijkt dat het Schattingsbesluit en  
ook de uitzonderingsjurisprudentie meer houvast 
bieden dan Knepper stelt. 

 Deze leren ons dat “objectief” niet refereert aan  
de ziekte maar refereert aan de onderzoeker, aan  
de wijze van onderzoeken (van ziekte of gebrek) 
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en de wijze waarop wordt gerapporteerd. Dat is 
ook wel logisch omdat niet elke ziekte is terug te 
voeren op een zichtbaar anatomisch  
of fysiologisch substraat. 
Of zoals in de nota van toelichting 
Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 
staat: Het onderzoek dient gericht te zijn op het 
objectiveren van de gestelde klachten als uiting of 
een gevolg van een somatisch of psychiatrisch ziek 
zijn, dan wel een combinatie van beide, waarbij 
niet altijd exact valt aan te geven aan welke ziekte 
de klachten zijn toe te schrijven (RSV 1996/161, 
1997/32)6. 
De oplettende lezer merkt op dat in de nota van 
toelichting wordt gesproken van objectiveren van 
klachten terwijl uit vaste rechtspraak blijkt dat 
het duidelijker zou zijn te spreken van objectief 
vaststellen van klachten als uiting van ……welke 
ziekte de klachten zijn toe te schrijven. 
Indien het niet mogelijk is lichamelijke of 
psychische oorzaken precies te meten, betekent 
dat niet in alle gevallen dat er daarom geen 
stoornissen, beperkingen en handicaps bestaan. 
Van belang is of hun bestaan aannemelijk is te 
achten en in hoeverre daarmee ongeschiktheid als 
gevolg van ziekte optreedt. Het is vaste rechtspraak 
dat “waar in bijzondere gevallen bij - onafhankelijke 
- medische deskundigen een vrijwel eenduidige, 
consistente en naar behoren medisch gemotiveerde en 
verantwoorde opvatting bestaat dat ongeschiktheid 
tot werken voldoende aannemelijk is, ook al is niet 
steeds geheel en al duidelijk aan welke ziekte of 
gebrek precies die ongeschiktheid valt toe te schrijven 

of, al verschillen zij tot op zekere hoogte omtrent 
het antwoord op die vraag, een toerekende objectieve 
vaststelling van die ongeschiktheid alsdan niet zonder 
meer geheel valt uit te sluiten”.

 Waar het dan om gaat is dat meerdere 
deskundigen tot dezelfde opvatting komen. 
Dit betekent uiteraard niet dat de medisch 
deskundige zich uitsluitend op de klachten van 
de betrokkene mag baseren. In zijn uitspraak van 
20 oktober 1998 (RSV 1999, 7) kwam de Raad tot 
de conclusie dat waar deskundigen hun conclusie 
uitsluitend baseren op de door betrokkene 
verwoorde gezondheidsklachten, zij “om die 
reden geen toereikende motivering van hun 
oordeel hebben gegeven, zodat een beroep op een 
uitzonderingsgeval als bedoeld in RSV 1996/161 
niet kan slagen”. In GAVscoop 2009 3 heb ik 
op pagina 77 puntsgewijs 8 andere voorbeelden 
genoemd waarvan de Raad heeft overwogen dat 
geen toereikende motivering is gegeven. 
Uit het hiervoor genoemde moge duidelijk 
zijn dat niet de rechtspraak bepaalt of sprake is 
van ziekte of gebrek maar de medicus waarbij 
deze niet enkel oordeelt langs de lijn van het 
moderne Newtoniaanse wereldbeeld en de 
daarmee verbonden opvatting van objectiviteit 
en rationaliteit. De rechtspraak controleert of het 
vaststellen van ziekte of gebrek door de medicus 
objectief is geschied. 

A.W.A. E lemans
verzeker ingsarts
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Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2009

Het bestuur werd gedurende het jaar 2009 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 2009 zes maal, steeds ten 
kantore van De Amersfoortse Verzekeringen. Daarnaast 
werd natuurlijk veelvuldig gebruik gemaakt van 
internet ten aanzien van de redactionele activiteiten. 

De hoofdactiviteit van de Stichting bleef ook in 2009 
het uitgeven van GAVscoop. Dit jaar werden weer 
drie uitgaven gerealiseerd en wel in de maanden april, 
september en december. GAVscoop werd verzonden 
aan alle leden van de GAV. In de loop van 2009 bleef 
het aantal externe abonnees stabiel op 18, waarvan 
14 betalende. Een viertal abonnees, waaronder de 
Koninklijke Bibliotheek, werd GAVscoop als vanouds 
om niet toegezonden.

Voor de lezer waarschijnlijk ongemerkt werd vanaf 
GAVscoop 2/2009 een gewijzigde techniek toegepast, 
waardoor in het drukprocédé het zogenaamde filmen 
kon worden overgeslagen. In verband daar mee werd 
vanaf dat nummer zowel de lay out als de verdere 
afwerking verzorgd door het grafisch servicebureau 
HieroSign. 

In 2009 konden 80 pagina’s worden uitgegeven, een 
mooie toename ten opzichte van de laatste jaren. 

In deze 13e jaarjaargang wisselden een een keur aan 
artikelen van met name medisch-juridische en orgaan-
specialistische aard en artikelen vanuit de klinische 

psychologie elkaar in een gezonde harmonie af.  
Tevens was er ruimschoots aandacht voor het  
specifieke terrein van de Register Geneeskundig 
Adviseur door bijdragen vanuit het GAV-bestuur 
aangaande gedragscodes, beroepscodes en de als 
functionele tweestrijd beschreven problematiek van  
het delen van de bepaalde medische kennis met  
leken in de verzekeringswereld over hun cliëntèle. 
Een hierbij gebleken zo betreurenswaardige 
tekortkoming in de redactionele terugkoppeling na 
bewerking van een aangeboden artikel vóór publicatie, 
gaf de redactie aanleiding haar beleidslijn in dezen aan 
te scherpen. 
Zowel voor de scheidende als de aantredende 
voorzitter van de GAV kon ons tijdschrift als 
spreekbuis functioneren richting de leden.

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

Hoewel in verband met het failleren van het 
reclamebureau van een onzer paginagroot 
adverterende relaties ook de SBVO averij opliep, 
kon toch ook een nieuwe adverteerder worden 
verwelkomd.

Desgevraagd werd door de SBVO een financiële 
bijdrage verleend aan het minisymposium ter 
gelegenheid van de promotie van het gewaardeeerde 
GAV-lid J. Buitenhuis aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen op 3 juni 2009. Van zijn dissertatie  
‘The Course of Whiplash’ met als subtitel  
‘Its Psychological Determinants and Consequences  
for Work disability’ werd in het laatste nummer dit 
jaar een beknopte samenvatting opgenomen.

De GAVscoop site ten slotte, mocht zich in 2009 in 
een groeiend aantal bezoekers verheugen, de up-to-
date gehouden nascholingsagenda en de index van 
de in de afgelopen dertien jaar verschenen uitgaven 
maakten zo een professionele benadering van ons 
mooie werkterrein mogelijk. 

M.L.A.  Schote l
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2010

20 april Ned. Ver. van Arbeidsdeskundigen: 

Regiobijeenkomst:  

“Lezing dr. Edixhoven: orth. expertises” 

Locatie: Hotel Van der Valk, Eindhoven. 

Ontvangst vanaf 18.00 uur 

Kosten voor niet-leden € 95,-- 

Inschrijving: door betaling voor 20 april 

op rekeningnr. 43.29.78.208 tnv NVvA, 

Nijkerk. 

Aanmelding: www.arbeidsdeskundigen.nl

23 april  NVVG-WVV:  

Congres: “Heelkunde bij chronische 

aandoeningen, op het snijvlak van de 

verzekeringsgeneeskunde” 

Locatie: Evoluon World Class Centre, 

Eindhoven 

Info en opgave: www.nvvg-wvv-congres.nl

29 april Verbond van Verzekeraars: 

Compliancebijeenkomst: “Gedragscode 

verwerking persoonsgegevens” 

Locatie: Voordorpsedijk 28b, 3737 BK 

Groenekan (bij Utrecht) 

Info en inschrijving: www.verbondsnet.nl

10 juni NSPOH: symposium: “Wijzer door 

wetenschap? Over het nut van evidence 

based handelen” 

Locatie: Nieuwegein 

Kosten: € 445,-- 

Info en opgave: tel. (020) 409 70 00 of 

www.nspoh.nl

14 september GAV: ledenvergadering 

Locatie: Achmea Congrescentrum, Zeist  

Nadere info volgt

7 oktober  Studiekring Noord Nederland: Studiedag 

Info: volgt.


