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Van de redactie
Recent zijn enkele oudere redactieleden, waaronder 
ondergetekende, verblijd met de geboorte van een 
kleinkind. Dat geeft toch wel een speciaal gevoel. 
Daar sta je dan gebogen boven het wiegje van de 
boreling en komen er allerlei gedachten in je op. 
Allereerst kijk je natuurlijk naar het uiterlijk. Het 
innerlijk is belangrijker, maar ja, daar valt nog niet 
veel over te zeggen. Is het een mooie baby? Op wie 
lijkt ons kleinkind? Op zijn vader, op zijn moeder 
of misschien zelfs wel op opa of oma? Hoewel het 
natuurlijk om het innerlijk gaat, dat weten wij ook 
wel, is toch de eerste indruk belangrijk.

Verder denk je dan aan nieuw leven, aan de dingen 
die voorbijgaan, aan ‘panta rhei ouden menei’, u kent 
dat wel. Vermoedelijk heeft onze hoofdredacteur 
Nanke van Cappellen in diezelfde gemoedstoestand 
in het vorige nummer van de GAVscoop aangegeven 
een stapje terug te willen zetten binnen de redactie 
om ook anderen (jongeren?) de kans te geven deze 
mooie taak op zich te nemen. Dat zij geraniums gaat 
verzorgen geloven wij niet, laat staan dat zij erachter 
gaat zitten, maar dat zij zich enigszins wil gaan 
terugtrekken is wel te begrijpen. Een kleinkind kost 
ook tijd.

Om die reden heeft de redactie van de GAVscoop 
zich over deze nieuwe situatie beraden, met name 
over de nieuwe jaargang – alweer de 17e – en zich 
afgevraagd of wellicht ook voor de GAVscoop 
vernieuwing geboden is. De GAVscoop is onze baby 
en wij willen hem uiteindelijk aan onze leden tonen 
als een volwassen tijdschrift met een mooie inhoud. 
Maar zoals ook een baby verzorgd moet worden en 
een kleuter begeleiding nodig heeft op weg naar 
volwassenheid is het ook gewenst dat de GAVscoop 
kan blijven profiteren van de ervaring van de huidige 
hoofdredacteur. Zij heeft daarom toegezegd een oogje 
in het zeil te blijven houden, maar wel een groot 
deel van haar taak te willen toevertrouwen aan een 
ander lid van de redactie. Zoals u begrijpt, boden 
vrijwel alle redactieleden enthousiast aan die taak 
op zich te nemen. De kans te proeven van dit mooie 
en verantwoordelijke werk onder supervisie van de 
huidige hoofdredacteur wilde niemand aan zich laten 

voorbijgaan. Uiteindelijk werd derhalve besloten 
deze eervolle taak bij toerbeurt te gaan vervullen. 
Paul Draaijer won de strijd en zal dus bij deze eerste 
uitgave van de GAVscoop in 2013 fungeren als 
operationeel eindredacteur, onder supervisie van 
Nanke die geleidelijk aan haar definitieve aftreden 
kan voorbereiden.

Zoals hierboven reeds is gezegd, is bij een 
pasgeborene de eerste indruk van belang en kijkt men 
allereerst naar het uiterlijk. Immers, het innerlijk dan 
wel de inhoud blijkt pas later en zal naar men mag 
aannemen gezien het verleden niet teleurstellen. 
De redactie heeft daarom gemeend zich ook te 
moeten bezinnen op het uiterlijk van haar kind. 
Nieuwe dingen komen en oude dingen gaan voorbij. 
Is in dat verband het uiterlijk van de GAVscoop 
misschien aan verandering toe? Is het uiterlijk en 
wellicht ook de lay-out van ons blad wellicht een 
beetje saai of oubollig? Moet behalve de inhoud 
niet ook het uiterlijk een nieuw elan tonen? Kan de 
omslag van de GAVscoop niet wat meer ‘glossy’ met 
wat meer kleur en mooie foto’s op de omslag? Of is 
toch de huidige stijl, die degelijkheid uitstraalt en 
voor traditie staat, te verkiezen voor een blad dat 
pretendeert wetenschappelijk verantwoorde artikelen 
te publiceren? 

Als redactie zijn wij ons daarover aan het beraden. 
Meer glossy betekent ook meer drukkosten en het 
verlaten van een uiterlijk en een logo dat zich heeft 
bewezen en zelfs opvalt tussen alle glimmende 
bladen op onze leestafel. Het uiterlijk van de 
GAVscoop is immers al ettelijke jaren gelijk gebleven 
en vertrouwd aan onze lezers. 
Bent u van mening dat we toch meer met de tijd 
mee moeten gaan en heeft u suggesties hoe we dat 
zouden kunnen realiseren, dan nodigen wij u uit 
om deze aan de redactie te doen toekomen (via het 
e-mailadres gavscoop@gavscoop.nl of de website 
www.gavscoop.nl).
Voorlopig blijft echter alles aan de buitenkant 
hetzelfde en wens ik u veel plezier en leerzame 
momenten met de binnenkant.

Koen Harmsma
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Van het bestuur
‘Papa, je staat in de krant!’ Opgewonden rent mijn 
zoon de trap op. Met zijn ogen wijd open en glimmend 
van trots laat hij mij de krant zien.
Daar in de krant stond-ie. Tussen de aanbieding van 
slagerij Vergeer en de aankondiging van de komst van 
Youp van ‘t Hek in het nieuwe theater. Niet groot, 
maar voldoende duidelijk zichtbaar en leesbaar. 
Het kader was voorzien van een aantal vlekjes en 
als je goed keek zag je dat het druppeltjes moesten 
voorstellen. Bloeddruppeltjes? De tekst van de 
advertentie was helder. Hier was iets goed misgegaan. 
Mijn naam stond met chocoladeletters vetgedrukt en 
daarboven, goed leesbaar: ‘Waarschuwing’. 
Er ging een behoorlijke dreiging van de advertentie 
uit. ‘Pas op!’ stond er extra bij, met uitroepteken nog 
wel. Tot schande van de beroepsgroep word ik schuldig 
bevonden aan het niet volledig informeren van een 
klant. Ik had moeten uitleggen dat er een kans bestond 
dat medische gegevens in handen zouden kunnen 
komen van medewerkers die niet betrokken zijn bij de 
directe verwerking van medisch inhoudelijke gegevens. 
Toegegeven, diverse medewerkers krijgen inzage in 
medische gegevens. Doch de inzage is slechts beperkt 
tot die medische gegevens die zij nodig hebben voor de 
uitoefening van hun functie. 

De hamvraag is of die medewerkers inzage zouden 
moeten krijgen in alle medische gegevens en daar 
zat hem nou net de kneep. Volgens de tuchtrechter 
werd hier een grens overschreden. BV Nederland 
heeft ondertussen gemeend dat alle uitspraken van 
de tuchtrechter gepubliceerd moeten worden in 
regionale dagbladen. Zo komt het dat de zondaar de 
volgende dag op het voetbalveld aangesproken kon 
worden met cynische grapjes als: ‘Het maakt niet uit 
hoe je in de krant komt, als je maar in de krant komt’. 
Anderen vragen tekst en uitleg. ‘Fijn dat iedereen zo 
meeleeft’ denk ik bij mezelf, ‘maar leuk is anders’. Wat 
zal de impact zijn van zo’n advertentie voor de lokale 
huisarts vraag je je af? Stinkend zijn best doend en 
in een weekenddienst gebeurt het. Na een volstrekt 
begrijpelijke inschatting moet hij de volgende dag 
constateren dat het lot een ander beloop heeft gekend. 
Een lange route naar uitgebreide antireclame kan 

worden ingezet. 
Geen arts zit te wachten op dergelijke lokale 
schandpaalpubliciteit en ook u als GAV-lid natuurlijk 
niet. Daarbij is de uitleg van een regionaal of 
centraal tuchtcollege niet altijd even goed te 
volgen. Een taak voor de GAV is dan ook zich 
ervoor in te spannen dat ervaren vakgenoten op 
privaatverzekeringsgeneeskundig terrein deel gaan 
uitmaken van deze colleges. 
Ik steek hier geen pleidooi af om bekendmaking 
van medische missers de kop in te drukken maar 
om de tuchtrechtspraak voor ons vakgebied te 
professionaliseren. Na onzorgvuldig handelen of 
wanneer de grenzen van wat verwacht mag worden 
van een redelijk en bekwaam handelend arts zijn 
overschreden, horen vanzelfsprekend sancties te 
volgen. Nog beter is het om openhartig lering te 
trekken en preventief op te treden, en de eed van 
Hippocrates als uitgangspunt voor ons handelen te 
houden. Als daar willens en wetens duurzaam mee 
wordt gemarchandeerd, is er plaats voor grootschalige 
publiciteit. U kent de voorbeelden. 

De eed wijst er ook op om ons toetsbaar op te 
stellen en transparant te zijn in medisch handelen. 
Dichtbij huis betekent dat bijvoorbeeld goede 
cliëntvoorlichting zoals dat binnenkort zal worden 
aangereikt als toelichting op de Medische Paragraaf 
bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. In 
deze toelichting zal het letselschadetraject worden 
uitgelegd en wat dat traject ondermeer betekent voor 
de inzage in medisch-inhoudelijke gegevens. Een hele 
geruststelling voor als de tuchtrechter hierover later 
een oordeel moet vellen. 
Of dergelijk voorlichtingsmateriaal de lokale 
huisarts geruststelt is maar zeer de vraag. Ongewild 
gepubliceerd te worden in de regionale dagbladen 
is ook voor hem geen prettig vooruitzicht en of dan 
het voorgestelde verbod op vrije artsenkeuze nog 
verlichting brengt, betwijfel ik. 
Ik schrik wakker. ‘Gelukkig niet in de krant’, denk ik… 
‘Deze keer eens in de GAVscoop’.

Henk Boersma
vicevoorzitter  GAV
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Door de ogen van ... 
S.P. Israëls

Seltsamer Zufall, dass alle 
die Menschen, deren Schädel man 
geöffnet hat, ein Gehirn hatten.

Ludwig Wittgenstein

Stel je voor, we lichten de schedel. Wat zien we? 
Driehonderdduizend kilometer neuronennetwerk, 
verbonden door tien biljoen synapsen. Verwarrend die 
binnenkant. Wat zeggen neurowetenschappers erover?

Damasio laat die netwerken doorlopend veranderende 
kaarten maken.1 Met informatie uit het lichaam zelf 
en uit de buitenwereld. Daardoor ontstaat op de een 
of andere manier het bewustzijn. Zonder bewustzijn 
zouden we niet eens tot verbazing in staat zijn dat 
de schedel een brein bevat. Wat is dat bewustzijn, 
waar is het gelokaliseerd? Eerst was er het protozelf, 
aanstuurder van de lichaamsprocessen, maar zonder 
bewustzijn. Daarop ontstond het zelf, als het bewust 
wordt het zelfbewustzijn veroorzakend. En alles wat 
we hebben meegemaakt wordt opgeslagen in het 
autobiografische zelf, de bibliotheek van het leven 
waar de zaken in gecondenseerde vorm bewaard 
worden. Alles ligt klaar om op afroep opnieuw 
afgespeeld te worden. De vragen over het bewustzijn 
zijn voorlopig nog te moeilijk.

Oké, laten we dan gaan snuffelen in die bibliotheek. 
Kaarten uit onze jeugd, adolescentie en volwassenheid. 
Opvoeding, school, studie, werk, huis, vakantie, de 
eerste liefde en de eerste afwijzing, woede en tederheid, 
het is allemaal ter inzage.

Concreter. De geur van onze kinderkamer, de 
aangeleerde automatismen om te kunnen lopen, 
fietsen, autorijden. De transitional objects, de totaal 
versleten lappenpop, de baret met groene pompoen. 

De eerste teleurstellingen en onze afweer daarvan, 
het beeld dat we aan de buitenwereld vertonen. De 
vreugde toen we voor het eerst een meetkundig 
vraagstuk konden oplossen. Het je eigen maken van 
die vracht aan kennis nodig om dokter te worden, het 
aanleren van de vaardigheden, het behalen van de 
bul. En later het relativeren, bijleren en concretiseren. 
Doorlopende toetsing aan de wereld om ons heen, 
doorlopend in beweging. We moeten mee, we toetsen 
en passen aan, voortdurend.

Buitenkant en binnenkant, het zo goed kenbare 
lichaam en de mysterieuze hersenen, ze horen 
bij elkaar, onlosmakelijk. Nog ingewikkelder. 
Waarnemingen vanuit het lichaam, naar de hersenen, 
schakelen, vergelijken met eerdere ervaringen, weer 
signalen naar het lichaam voor meer informatie 
of instructie. Zó maar door. Doorleefde voorvallen 
parkeren in het lichaam of daar laten vasthouden, 
somatische stempels noemt Damasio dat. Die 
tibiaplateaufractuur, dat whiplashevenement of het 
gangreen, de belevenis daarvan blijft actief. Ook 
als het been eraf is, de bijpassende kaart houdt het 
lichaamsbeeld in stand. De kaarten in de hersenen 
blijven stimuleren, opengetrokken laden van het 
autobiografische zelf. 

De nauwgezette Wittgenstein had vandaag de dag 
een ander voorbeeld gekozen om zijn onzekerheden 
te onderzoeken. We zijn er inmiddels van overtuigd 
geraakt dat lichaam en geest één geheel vormen. Een 
lichaam zonder geest is niet levensvatbaar, een geest 
is niet bestaanbaar zonder lichaam. Twee facetten van 
hetzelfde. Geen verwondering meer dat er een brein 
binnen die schedel zit.

Kunnen we het nog bijhouden? Al die nieuwe kennis, 
de maatschappelijke veranderingen? Daar hebben 
we onze GAV voor. Even een stap van individu naar 
collectief. Buitenkant en binnenkant van de GAV. 
Ze is als haar buitenkant. Hoe komen we over, wat 
vinden we er zelf van? Wat willen we? De ene keer 

GASTscoop

Buitenkant en binnenkant

1 Antonio Damasio. Het zelf wordt zich bewust. Nederlandse 
vertaling 2010. Uitgave Wereldbibliotheek.



GAVscoop, jaargang 17, nummer 1, maart 2013 5

de binnenkant geaccentueerd, een andere keer de 
buitenkant uitgelicht. Positioneren, representeren, de 
pers te woord staan en de sociale media. Mooi, laten 
zien dat we er ook nog zijn!

Maar houden we genoeg tijd over voor de binnenkant, 
het moeilijke bijblijven in het vak, scherp zijn, 
inspelen op de veranderende maatschappij. We doen 
al veel: GAVscoop, het onderwijs, het kenniscentrum, 
meer dissertaties, organiseren van symposia en niet 
onbelangrijk: verzekeraars die willen meewerken aan 
onderzoek. Maar er blijft veel liggen. Voorbeelden?  
Wat is de evidence van ons advieswerk? Hoe relevant 
is die evidence? Snappen we nog hoe die genetica 
ons werk beïnvloedt? Zijn al die medische gegevens 
werkelijk zo belangrijk voor de risicobeoordeling? Hoe 
zit het met de werkgerelateerde zaken? Zijn die soms 

ook van belang? En wat zijn de consequenties van het 
nieuws dat de neurowetenschappers ons aanreiken 
voor de vraag of iets ‘medisch objectiveerbaar’ is?  
Dat willen we toch weten, het is allemaal van belang 
voor ons werk.

Weten waar we het over hebben in onze contacten 
met opdrachtgevers, vertegenwoordigers van de 
vele koepels, de pers, in het collegiale overleg. Maar 
bovenal om weloverwogen, eerlijk en rechtvaardig 
te zijn. Voor de mensen die zich willen verzekeren, 
die een beroep doen op de verzekering of die 
een vergoeding voor doorstaan letsel proberen te 
krijgen. Werken vanuit de binnenkant, dan wordt de 
buitenkant vanzelf interessant en belangrijk.
Zó had Wittgenstein het wel uit zijn hoofd gelaten  
om zich te verbazen.

Stichting tot Bevordering 
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek  

(SBVO)
Jaarverslag 2012

Het bestuur werd gevormd door:
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf, voorzitter 
Dhr. F.S.L. Schmidt, penningmeester
Dhr. S.J.H. Eggen, secretaris
Mw. G.A. van Beelen 

en werd ondersteund door:
Dhr. J. Buitenhuis
Dhr. R.H.P. Draaijer
Dhr. K.H. Harmsma
Dhr. S. Knepper
Mw. M. S. van der Spek
Mw. G.A. van Strien

In mei trad Gerardine van Strien terug zodat de 
commissie vanaf dat moment negen leden telde.

Het bestuur vergaderde in 2012 zeven maal, 
aanvankelijk bij Genas in Naarden, maar na het 
vertrek van Gerardine van Strien bood Medas in 
Bussum de gelegenheid om daar bijeen te komen.
Vanzelfsprekend vonden verreweg de meeste 
redactionele activiteiten plaats via internet. 

De hoofdactiviteit van de Stichting bleef ook in 2012 
het uitgeven van GAVscoop. Er werden weer drie 
nummers - met in totaal 84 pagina’s - gerealiseerd, 
die in de maanden maart, juli en december werd 
toegezonden aan alle leden van de GAV en een aantal 
externe abonnees (17). 

De opmaak, het drukken, inpakken en verzenden 
van GAVscoop bleef in handen van het grafisch 
servicebureau HieroSign.

Het werk van de redactie werd vergemakkelijkt 
door de inmiddels intensief gebruikte Dropbox, een 
computerprogramma waarmee documenten gedeeld 
kunnen worden. Hiermee hebben alle redactieleden 
toegang tot dezelfde documenten en kunnen deze ook 
bewerken.

De GAVscoop bevatte ook in 2012 de vaste rubrieken 
‘Van de redactie’, ‘Van het bestuur’, ‘GASTscoop’ 
en ‘Voor u gelezen’. In deze laatste rubriek werden 
interessante boeken en artikelen uit vooraanstaande 
medische tijdschriften besproken. 
Er werden voordrachten van verschillende GAV-
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ledenvergaderingen opgenomen: van psycholoog 
Verhoeven, van emeritus hoogleraar neurologie 
Vermeulen en van klinisch psycholoog Vendrig. 
Het artikel van Vermeulen in GAVscoop 2-2012, ‘Kan 
een hersentrauma migraine doen ontstaan?’, was 
voor Professor Ferrari aanleiding om voor GAVscoop 
3-2012 een reactie te schrijven. In hetzelfde nummer 
reageerde Vermeulen op zijn beurt weer op dat artikel.

Internist Hans Ablij, spreker op het GAV-lustrum in 
september 2011, schreef in twee klinische artikelen 
over de fysiologie en pathofysiologie van de nieren.
 
Daarnaast waren er artikelen van diverse aard: 
verslagen van bijeenkomsten zoals van de Münchener 
Rück, het EUMASS-congres, de MEDAS-meeting, de 
masterclass Traumatologie en de AMA-cursus.

Een groot gedeelte van GAVscoop 2-2012 was gewijd 
aan het thema ‘Eén medisch adviseur’. Schrijvers van 
verschillende disciplines lieten daarover hun licht 
schijnen.

Interessant waren ook de artikelen over de 
vernieuwde beroepscode voor geneeskundig 
adviseurs in verzekeringszaken (Fouchier), over 
myopie, rhegmatogene netvliesloslating en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wijnvoord 
en Schilder), over de verzekeringsgeneeskundige 

beoordeling bij PTSS (Knepper) en over werken met 
pijn (de Vries).

Begin 2012 is er een mailing uitgegaan naar meerdere 
potentiële adverteerders. Er zijn nu drie vaste 
adverteerders, maar het streven is om dat aantal te 
laten toenemen. Om die reden zal er ook in 2013 weer 
een mailing uitgaan.
 
In maart werd er een etentje georganiseerd ten 
afscheid van de oud-commissieleden Kees de Wilde, 
Menno Schotel, Juul Meulenkamp en Gerardine van 
Strien.

De samenstelling van de commissie is in de loop van 
het jaar niet gewijzigd, hoewel Nanke van Cappellen 
vooruitlopend op haar definitieve vertrek uit de 
commissie al de nodige taken heeft afgestoten. Zij blijft 
hoofdredacteur maar besloten werd dat in 2013 bij 
toerbeurt een van de andere commissieleden optreedt 
als operationeel eindredacteur.

Het jaar 2012 overziend kan geconstateerd worden dat 
de SBVO en de redactie van GAVscoop, met inmiddels 
de 16e jaargang, zich op enthousiaste wijze van haar 
taak blijft kwijten. 

N.W.M. van Cappellen-de Graaf

(Onbegrepen) hartklachten  
bij vrouwen op middelbare leeftijd

A.H.E.M. Maas*

Cardiovasculaire ziekten (CVZ) treden gemiddeld 
7-10 jaar later op bij vrouwen dan bij mannen, maar 
de totale sterfte is op jaarbasis hoger.1 Op jonge 
leeftijd (< 60 jaar) hebben mannen een 3-4 x zo 
groot risico op een myocardinfarct, maar boven 
de 70 jaar komt een myocardinfarct vaker voor bij 
vrouwen. Bovendien overlijden er meer vrouwen dan 
mannen aan een beroerte (CVA) en aan hartfalen. 
In de jaren na de menopauze wordt het cardio-
vasculaire risicoprofiel ongunstiger met meer stapeling 
van risicofactoren. De laatste decennia neemt het 
risico op een myocardinfarct toe bij vrouwen van 
middelbare leeftijd, vooral omdat zij ongezonder zijn 

gaan leven met meer overgewicht, diabetes mellitus, 
dyslipidemieën en hypertensie.2 Daarnaast zijn vooral 
jonge vrouwen (< 50 jaar) meer gaan roken, waardoor 
ook het aantal myocardinfarcten in de leeftijdsfase 
voor de menopauze stijgt. De 30-dagen en 1-jaars 
mortaliteit bij jonge vrouwen met een myocardinfarct 
is bijna tweemaal zo hoog als bij mannen. 

Man/vrouw verschillen in coronarialijden

Hoewel vrouwen vaker angineuze klachten ervaren 
dan mannen hebben zij in alle leeftijdsfasen 
gemiddeld minder obstructieve afwijkingen 
(stenosen) aan de coronairarteriën.3 Op middelbare 
leeftijd worden angineuze klachten bij vrouwen * Prof. Dr. Angela H.E.M.Maas, cardioloog,  

UMC St Radboud, Nijmegen
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eerder veroorzaakt door een diffuse, wandstandige 
atherosclerose met een endotheeldisfunctie in het 
epicardiale en/of microvasculaire vaatbed dan door 
de aanwezigheid van vernauwingen. Pas na het 65e 
jaar neemt de kans op obstructief coronarialijden bij 
vrouwen sterk toe. Dit is in overeenstemming met 
de lage sensitiviteit en specificiteit van bijvoorbeeld 
fietstesten bij vrouwen op middelbare leeftijd, 
omdat deze vooral gericht zijn op het vaststellen 
van obstructieve coronairafwijkingen en niet 
op het aantonen van een vasculaire disfunctie. 
Met nieuwe beeldvormende technieken, zoals 
geavanceerde SPECT-CT-scans, perfusie-MRI-imaging 
en perfusie CT-scans is de mate van ischemie en 
de uitgebreidheid van atherosclerose steeds beter 
niet-invasief vast te stellen. In alle leeftijdsfasen 
hebben vrouwen minder kalk in de plaques dan 
mannen, maar de prognose van ‘soft’ plaques en 
niet-obstructief coronarialijden is minder goed dan 
altijd is verondersteld. Een goede behandeling van 
de aanwezige klachten en cardiale risicofactoren is 
daarom belangrijk.

Microvasculaire angina pectoris

Veel onbegrepen klachten bij vrouwen op middelbare 
leeftijd staan in relatie tot een endotheeldisfunctie 
in het (micro-)vasculaire coronaire vaatbed en niet 
met obstructief coronarialijden (figuur).4,5 Vrouwen 
met een microvasculaire coronaire disfunctie (MCD) 
vertegenwoordigen een heterogene groep, waarbij 
bij sommigen wel ischemie aantoonbaar is (klassieke 
syndroom X) maar bij anderen niet. Op dit moment 
ontbreekt het aan eenduidige beeldvormende 
technieken om deze MCD aan te tonen en aan 
medicatie om deze klachten effectief te behandelen. 
Bij Amerikaans onderzoek is vastgesteld dat meer 
dan de helft van alle pijn-op-de-borstklachten bij 
vrouwen op middelbare leeftijd hiermee te maken 

heeft.3 Vele factoren kunnen bijdragen aan MCD, 
zoals een distale embolisatie vanuit aanwezige 
atherosclerotische plaques, chronische inflammatie en 
spasme door een disfunctie van de gladde spiercelen in 
de vaatwand. Ook risicofactoren zoals roken, diabetes 
(insulineresistentie), hypertensie en dyslipidemieën 
kunnen aanleiding geven tot MCD zonder dat er 
sprake is van obstructieve atherosclerose. De klachten 
bij MCD worden nog vaak als niet-relevant afgedaan, 
waardoor ook de aanwezige risicofactoren niet of 
slecht worden behandeld. Het is echter geen benigne 
aandoening, maar een voorloper van het meer 
obstructieve patroon van coronairsclerose zoals dat 
vooral voorkomt bij vrouwen op oudere leeftijd (> 65 
jaar). Veel vrouwen met deze klachten lopen rond met 
een gevoel van frustratie en onbegrip. Schattingen in 
de VS laten zien dat de medische kosten die hiermee 
gepaard gaan vergelijkbaar zijn met obstructief 
coronarialijden.5 De aanvullende kosten die MCD met 
zich meebrengt in arbeidsverzuim zijn onbekend, maar 
waarschijnlijk zeer aanzienlijk. 

Veranderingen van de traditionele 
risicofactoren in de menopauze

De hormonale veranderingen in de menopauze 
versterken de leeftijds-gerelateerde stijging van de 
bloeddruk, onder andere door een toename van 
de sympathicusactiviteit en een verhoging van de 
renine-spiegels.6 Na het 55e jaar stijgt de systolische 
bloeddruk relatief meer bij vrouwen dan bij mannen. 
Rond het zestigste jaar heeft bijna de helft van de 
vrouwen een klinisch manifeste hypertensie (RR > 
140/90 mm Hg). Dat geldt vooral voor vrouwen bij 
wie hypertensie familiair voorkomt en voor vrouwen 
die een hypertensie in de zwangerschap hebben 
doorgemaakt. Premenopauzale vrouwen hebben 
lagere lipidenwaarden (T-cholesterol, LDL-C) dan hun 
mannelijke leeftijdgenoten, maar boven de 65 jaar is 
het juist omgekeerd. Na de menopauze, vooral tussen 
het 50e en 60e jaar, worden de waarden van deze 
lipiden gemiddeld 10-14% hoger. Een verlaagd HDL-
cholesterol is bij vrouwen een sterkere risicofactor  
dan bij mannen, maar de hoogte hiervan wordt niet  
of nauwelijks beïnvloed door de menopauze. 
Gedurende de menopauze-transitie verandert de 
vetverdeling van een gynoid naar een meer androïd 
patroon, waarbij het viscerale vet toeneemt. Dit 
gaat samen met een clustering van risicofactoren 
en componenten van het metabool syndroom. Veel 
vrouwen worden zwaarder en ontwikkelen diabetes. 
Vrouwen met een gestoorde glucosetolerantie of 
diabetes in de zwangerschap hebben een 7-12 x 
hoger risico op het ontwikkelen van diabetes op 
termijn. Diabetes leidt tot een zeer diffuus patroon 
van coronairsclerose met een bijna tweemaal zo hoge 
cardiovasculaire sterfte bij vrouwen in vergelijking 
met mannen. Daarnaast is diabetes een onafhankelijke 
risicofactor voor diastolisch hartfalen, dat betekent 

Endotheeldisfunctie in het microvasculaire vaatbed door 
inflammatoire factoren, oxidatieve stress, oestrogeendeficiëntie, 
insulineresistentie, risicofactoren, perifere embolisatie etc. etc.
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hartfalen met een behouden ejectiefractie. De 
veranderingen in het risicoprofiel rond de menopauze 
dragen ertoe bij dat vrouwen op oudere leeftijd meer 
risicofactoren hebben dan mannen. 

Klachten in de menopauze

Meer dan 70-80% van de Westerse vrouwen ervaart 
klachten in de (peri-) menopauze.
Deze kunnen variëren van opvliegers, nachtzweten, 
hartkloppingen, slecht slapen, concentratiestoornissen, 
tot hoofdpijn, pijn op de borst, etc. Tot dusver 
zijn deze klachten altijd toegeschreven aan de 
‘menopauze’ of ‘stress’, maar er zijn toenemende 
aanwijzingen dat deze klachten mede cardiovasculair 
bepaald zijn. Meerdere studies hebben de afgelopen 
jaren laten zien dat vrouwen met veel vasomotore 
klachten, zoals opvliegers en nachtzweten, significant 
hogere bloeddruk- en cholesterolwaarden hebben 
dan vrouwen zonder deze klachten, vooral als 
deze klachten persisteren in de postmenopauze.4,7 
Vrouwen op middelbare leeftijd met hypertensie en 
veel vasomotore klachten verbeteren symptomatisch 
bij een goede behandeling van de bloeddruk. Hoge 
bloeddruk kan geruisloos binnensluipen, maar ook 

een scala aan klachten geven, die sterk overeenkomen 
met symptomen die geassocieerd worden met de 
menopauze.4 Hypertensie is een belangrijke trigger 
voor paroxysmale supraventriculaire ritmestoornissen, 
atriumfibrilleren en diastolisch hartfalen.8 Dit wordt 
bij vrouwen vaak laat herkend en behandeld. In 
een Nederlands onderzoek van gynaecologen werd 
aangetoond dat een derde van de vrouwen tussen 
de 44 en 60 jaar zich regelmatig ziek meldt wegens 
vasomotore klachten, gewrichtsklachten, depressies en 
slaapstoornissen.9 

Conclusie

De epidemiologie en pathofysiologie van CVZ laat 
veel genderverschillen zien in de diverse levensfasen. 
Hartklachten bij vrouwen worden nog vaak 
onderschat en het patroon van atherosclerose verloopt 
verschillend ten opzichte van mannen. Onbegrip voor 
als ‘vaag’ geduide klachten bij vrouwen op middelbare 
leeftijd leidt tot veel medische overconsumptie en 
ziekteverzuim. Meer diagnostische en therapeutische 
mogelijkheden zijn nodig om deze klachten beter te 
classificeren en te behandelen. 
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AMA 6* cursus 
22 en 23 november 2012

A.W.M. Linders

Deze keer was de 2e AMA cursus in het Ampt van 
Nijkerk georganiseerd. Er hebben 32 mensen aan de 
opleiding meegedaan en door omstandigheden was het 
overgrote deel hiervan medisch adviseur. Meestal zijn 
er evenveel specialisten als medisch adviseurs.
De eerste dag van de cursus werd de inleiding verzorgd 
door orthopedisch chirurg Heeg die de geschiedenis 
van de AMA-beoordelingen en de veranderingen van 
de AMA 6 ten opzichte van eerdere guides besprak. 
Volgens collega Heeg is het voor de CIA (Commissie 
Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid) met de komst 
van de nieuwe AMA 6 ook nog steeds een zoektocht 
naar de beste manier om de guide toe te passen. Er 
is in het begin weerstand geweest om de AMA 6 te 
gaan gebruiken maar bij een vergelijking van 50 
rapporten was er weinig verschil tussen de methodes 
van de AMA 5 en de AMA 6. Door collega Heeg is 
kort uitgelegd hoe de beoordeling conform de AMA 6 
methodiek, stapsgewijs moet worden gedaan: de basis 
van beoordeling is een per regio vastgestelde diagnose 
(Key-factor). De functionele gevolgen van een letsel 
staan centraal. Op basis van de diagnose wordt er per 
regio een impairment class bepaald. Het gemiddelde 
percentage BI van deze class wordt afhankelijk van drie 
variabelen (functional history, physical examination 
en clinical studies) naar boven of naar beneden 
bijgesteld. 

Door M. Heeg zijn verder een aantal bijzondere 
omstandigheden en problemen besproken die bij de 
beoordeling van casuïstiek in de expertise-praktijk 
voorkomen.
Vervolgens is het stokje overgenomen door 
orthopedisch chirurg Giesberts, die de BI-beoordeling 
van de bovenste extremiteit heeft behandeld. In 
vogelvlucht is ze nog even kort ingegaan op de 
principes van de beoordeling zoals die door M. Heeg 
al waren uitgelegd. De basis voor de BI-beoordeling is 
volgens haar altijd zoveel mogelijk een objectiveerbare 
afwijking passend bij een diagnose. Subjectieve 
instrumenten zoals Quick dash en PDQ (pijnscore lijst) 
moeten niet worden gebruikt. 
Naast de op de diagnose gebaseerde impairment 
bepaling (DBI) zijn er nog een aantal andere ingangen 
(Key-factors) om de BI te bepalen. Eén hiervan is de 

bekende ROM (range of motion). Deze kan alleen 
worden gebruikt indien dat als mogelijkheid wordt 
aangegeven in de diagnosetabellen. Vervolgens zijn er 
nog de perifere zenuwletsels, CRPS en amputatie (in 
totaal 5).
De DBI-bepaling is aan de hand van voorbeelden 
uitgewerkt en de regels van het combineren en 
optellen zijn besproken. 
Afsluitend gaf collega Giesberts aan dat de nieuwe 
methode even zoeken is en dat er nogal wat 
onduidelijkheden en vaagheden in de beoordeling 
zitten. 
Daarna werd de BI-bepaling van de problematiek 
van de onderste extremiteiten besproken door 
orthopedisch chirurg Visser. Deze besprak snel 
en overzichtelijk hoe de beoordeling van de BI 
aan de onderste extremiteit moet worden gedaan. 
Hij illustreerde dit aan de hand van een aantal 
voorbeelden. Ook de overige Key-factors (zenuwletsel, 
CRPS, amputatie en ROM) werden besproken. 

De derde presentatie werd verzorgd door orthopedisch 
chirurg Huitema die de problematiek van de 
wervelkolom en het bekken besprak. Er wordt bij 
wervelkolomproblematiek zoveel mogelijk uitgegaan 
van objectieve gegevens. Subjectieve scoringslijsten 
worden net als de functional history bij de 
wervelkolomproblematiek niet gebruikt. Naast de 
bespreking van aan diagnose gerelateerde problematiek 
werd ingegaan op de beoordeling bij een spondylodese, 
spondylolysis/-listhesis en de traumatische hernia. 
Er was genoeg informatie aangeleverd om in groepen 
te gaan oefenen met casuïstiek en in de middag is 
er nog een tweede rondje casuïstiek geweest. Deze is 
uiteindelijk plenair besproken. 
De middag is afgerond met een borrel. Voor het diner 
had Jan Buitenhuis een verrassing in petto: we zijn 
met de cursusgroep met de taxibus naar een restaurant 
in de buurt vervoerd. Hier was het goed toeven en we 
hebben de dag met een goed gevulde buik afgesloten. 

Op de tweede dag werd de aftrap gedaan door 
neuroloog Van den Doel, die de neurologische 
aspecten van letsels van het centrale en perifere 
zenuwstelsel besprak. Hij vergeleek de beoordeling 
van de AMA 6 met die van de AMA 5 en liet zien dat 
met de nieuwe AMA 6 de aan te nemen percentages * AMA guides 6e editie, in dit artikel aan te duiden als  

AMA 6.
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duidelijk lager uitvielen.
Tevens werden de items whiplash, pijn en CPRS 
besproken. Wat de laatste richtlijn van de neurologen 
betreft is er een voornemen om deze binnenkort te 
herschrijven. 
Hierna was er een voordracht van medisch adviseur 
Linders die de BI-beoordeling van het visuele systeem 
op compacte wijze heeft uitgelegd. Na de presentatie is 
er geoefend met casuïstiek. Het doel van de presentatie 
was dat iedereen op een eenvoudige wijze een BI-
beoordeling voor oogheelkundige problematiek kon 
doen. Dit doel is uiteindelijk gehaald. 
De beoordeling van de problematiek volgens de 
systematiek van de AMA 6 is niet veel veranderd ten 
opzichte van die van de AMA 5. 

Het middagprogramma was voor psychiater 
Koerselman die na een korte introductie samen met 
de cursisten aan de hand van casuïstiek stapsgewijs 
de BI-beoordeling doorliep. Opvallende conclusie 
aan het einde van de middag was dat ondanks een 
ogenschijnlijk complexe beoordeling de uitkomst van 
de BI-bepalingen bij psychiatrische problematiek dicht 
bij elkaar lag. 
Resumerend kan worden teruggekeken op een leerzame 
cursus die zeker is aan te bevelen. Het contact en 
samenwerking met de expertisespecialisten kan mijns 
inziens als meerwaarde worden gezien. Bovendien is 
het sociale aspect van de cursus zeker zo belangrijk 
als de inhoud. Kortom Phons Schroder zou tevreden 
terugkijken op deze geslaagde cursus.

Voordracht gehouden op de GAV-ledenvergadering van 20 september 2012 te Almere

Financiering van de gezondheidszorg: 
wie betaalt, bepaalt?

V.F.J. Baalman*

In Nederland leeft bij een groot deel van de bevolking 
de gedachte dat de gezondheidszorg een functie van de 
overheid is, zoals de politie en de brandweer, en dat de 
gezondheidszorg dus een publieke voorziening is.

Veel Nederlanders denken namelijk dat de zorg 
gefinancierd en bestuurd wordt door de overheid. 
Slechts weinigen realiseren zich dat de zorg in ons 
land vrijwel geheel privaat is georganiseerd en 
voor het belangrijkste deel wordt gefinancierd uit 
verzekeringspremies.

De gezondheidszorg is dus geen onderdeel van de 
Rijksbegroting, hoewel de zorg wel nadrukkelijk 
voorkomt in de regeringsplannen die jaarlijks worden 
gepresenteerd.

Nu we al enige tijd een voor ieder verplicht gestelde 
basisverzekering kennen wordt het praktische verschil 
met een nationaal systeem, zoals dat bijvoorbeeld 
in Engeland functioneert, op het oog steeds minder. 
Maar er blijft toch een belangrijk onderscheid. Het 

systeem wordt dan wel grotendeels uit premies voor 
verplichte verzekeringen gefinancierd, hetgeen veel 
lijkt op het afdragen van belastingen, maar de zorg 
wordt door private organisaties geleverd en niet door 
overheidsinstellingen zoals in Engeland.

De minister van Volksgezondheid is in ons land dus 
niet de baas van de zorg. Soms leeft dat idee echter tot 
in de Tweede Kamer als er wordt gediscussieerd over 
maatregelen die getroffen zouden moeten worden 
bij misstanden, waarbij de minister persoonlijk zou 
moeten ingrijpen. Daartoe heeft hij echter niet de 
macht. De zorg wordt namelijk zoals gezegd niet uit 
belastinggeld gefinancierd maar voornamelijk uit 
verzekeringspremies. De rekenkamer heeft daarom 
onlangs nog vastgesteld dat de minister hier geen 
budgetverantwoordelijkheid voor kan dragen. De 
belangrijkste bijdrage uit belastingen betreft de 
werkgeversbijdrage aan ziektekosten van ambtenaren 
en de ziektekostenverzekering voor gedetineerden en 
voor vluchtelingen, in totaal 13% van de kosten.

Er wordt vaak geroepen dat de Nederlandse zorg 
te duur is, ook in vergelijking met andere landen. 
Dat de zorgkosten zo snel stijgen waardoor de * Vincent F.J. Baalman, bedrijfskundig ingenieur, consultant 

in de gezondheidszorg
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zorg onbetaalbaar wordt. Dat lijkt dan wel eens 
de belangrijkste reden waarom de regering zich 
met de zorg bemoeit: om macro-economische en 
inkomenspolitieke redenen. Uit publicaties valt af te 
leiden dat afhankelijk van de gehanteerde definities 
volgens het CBS we direct achter de Verenigde 
Staten de duurste zorg in de wereld hebben. Volgens 
OESO zijn er nog zes landen waaronder België, 
Duitsland, Zwitserland en Frankrijk, die een duurdere 
zorg hebben dan Nederland. Met name de grens 
tussen zorg en welzijn wordt in de diverse landen 
heel verschillend gelegd waardoor een precieze 
vergelijking niet mogelijk is. Over de kwaliteit van de 
in ons land geleverde zorg wordt overigens onbetwist 
zeer lovend geoordeeld en misschien is dat nog wel 
belangrijker. 

Het is interessant om na te gaan hoe de financiering 
van onze gezondheidszorg geschiedt en hoe de 
geldstromen binnen de sector lopen. Door de 
complexiteit van de financiering is dat nogal 
onduidelijk en we zouden dat toch graag op 
eenvoudige wijze in beeld gebracht willen zien. Een 
aardige vraag is vervolgens wie dan wel de baas (lees de 
betaler) in de gezondheidszorg is en op welke wijze er 
toch invloed wordt uitgeoefend door de regering.

In dit artikel wordt geprobeerd op basis van 
publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
en van het CBS de geldstromen binnen zorg 
en welzijn inzichtelijk te maken met name wat 
betreft het aandeel van huishoudens. Dat brengt 
een aantal vereenvoudigingen met zich mee, die 
geen geweld doen aan de relatieve verhoudingen 
tussen de verschillende geldbronnen maar in 
absolute percentages wel eens wat variatie laten 
zien. Bovendien verschillen de absolute bedragen 
natuurlijk van jaar tot jaar. Zo werd er in 2010 € 58 
miljard aan de zorg uitgegeven, dat wil zeggen 12% 
van ons bruto binnenlands product. De publicaties 
die wij benutten voor de verhoudingen tussen de 
geldstromen zijn van 2008, toen werd rond € 47 
miljard aan zorg uitgegeven en rond € 31 miljard aan 
welzijn.

In figuur 1, overgenomen van het CBS, is de herkomst 
van middelen in zorg en welzijn verdeeld naar 
gezinnen, werkgevers, overheid, instellingen en 
buitenland te zien. In deze figuur zijn de verhoudingen 
tussen de verschillende geldstromen niet direct 
inzichtelijk en daarom laten we een vereenvoudigde 
weergave in figuur 2 zien.

Hierin is van de drie belangrijkste geldbronnen 
(huishoudens, bedrijven en de overheid) de financiële 
bijdrage in de kosten van zorg en welzijn weergegeven. 
Uit de figuur blijkt ook duidelijk wat de belangrijkste 
verdeelmechanismen zijn binnen zorg en welzijn: de 
verzekeraars en de AWBZ. 

Aan de totale kosten van € 78 miljard dragen 
huishoudens € 39 miljard bij, werkgevers € 21 miljard 
en de overheid € 18 miljard. 

Als we alleen naar de gezondheidszorg kijken dan 
wordt het budgettair kader van € 46 miljard verdeeld 
over huishoudens met € 19 miljard, werkgevers 
met € 21 miljard en de overheid met € 6 miljard. 
Hieruit blijkt dat de overheid 13% van de kosten 
voor de gezondheidszorg voor zijn rekening neemt, 
gefinancierd uit belastingopbrengsten. Daarmee levert 
zij van de drie bronnen veruit de kleinste bijdrage.

Met andere woorden: 87% van de kosten van de 
gezondheidszorg wordt uit verzekeringspremies 
betaald, opgebracht door werkgevers en huishoudens. 
Op basis van de bekostiging zou je verwachten dat 
de beide grootste betalers ook de zorg bepalen. En 
daar heeft het op zijn minst niet alle schijn van. In de 
praktijk lijken de regelgeving van het ministerie en de 
inkoopvoorwaarden van de verzekeraars de dienst uit 
te maken. Uiteraard in het belang van patiënten en 
verzekerden maar toch erg indirect.

Waarop baseert het ministerie zijn invloed op de zorg? 
Eigenlijk heeft de minister slechts een beperkt aantal 
bevoegdheden waarmee alleen indirect invloed op 
zorgaanbieders en patiënten kan worden uitgeoefend.

In de eerste plaats heeft de minister een 
systeemverantwoordelijkheid voor kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Deze 
kan bijvoorbeeld worden geactiveerd door in te grijpen 
in het systeem zoals op dit moment de transitie van 
AWBZ naar WMO.

De minister is niet bevoegd zelfstandig financiële 
maatregelen te nemen omdat hij, zoals al eerder 
vermeld, geen budgetrecht heeft over de zorg. Dat 
recht heeft de minister alleen voor voorzieningen die 
volledig uit belastingopbrengsten worden bekostigd.

Wel probeert de minister door een systeem van 
gereguleerde marktwerking de kosten in de hand te 
houden en de macht meer bij de patiënt te leggen. 
Vooralsnog wordt dit eerder beleefd als een toename 
van de macht van de verzekeraars, die niet altijd 
de patiënt ten goede komt maar vaker de gezonde 
premiebetaler.

Een andere mogelijkheid van de minister is om 
de samenstelling van het basispakket te wijzigen 
en zo de kosten te beperken. Van de ingrepen of 
voorstellen daartoe blijkt echter in de praktijk niet 
veel terecht te komen. Uitbreiden van het pakket 
blijkt maatschappelijk en politiek eenvoudiger dan 
verkleinen. Dit geldt eveneens voor de mogelijkheid 
van de minister om eigen bijbetalingen voor bepaalde 
behandelingen af te spreken.
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Desalniettemin wordt er door partijen jaarlijks een 
budgettair kader afgesproken waar binnen de zorg 
moet worden geleverd. Dit staat op gespannen voet 
met het verzekeringskarakter van de zorg en de rechten 
die patiënten daaraan ontlenen. Het resultaat is dat 
dit kader dan ook keer op keer wordt overschreden 
waarbij door de overheid gewezen wordt naar de 
verzekeraars als marktpartij, door de verzekeraars 
naar de zorgaanbieders en door de aanbieders naar de 
groeiende vraag naar nieuwe behandelmogelijkheden 
en de epidemiologische ontwikkeling met name door 
de vergrijzing. 

Het is duidelijk dat de minister sterk wordt beperkt in 
de mogelijkheden van besturing van de zorg ondanks 
het beeld dat (breed?) bestaat dat de overheid uitmaakt 
wat de zorg doet.

Maar ook de partijen die rechtstreeks veel meer aan  
de kosten van de zorg bijdragen hebben veelal niet  
het gevoel aan de touwtjes te kunnen trekken. 
Door het autonome professionele karakter dat 
zorgaanbieders zich toe-eigenen en de als ambtelijk 
commerciële gepercipieerde opstelling van 

verzekeraars blijft nog steeds het gevoel bestaan dat de 
premiebetaler of patiënt slechts beperkt invloed heeft 
op de gezondheidszorg. 

Er wordt wel gewezen naar het hybride karakter van 
ons systeem als boosdoener: het zou beter zijn om 
voor een volledige marktwerking te kiezen waardoor 
de onderlinge concurrentie de consument macht geeft 
óf juist te kiezen voor een volledig nationaal systeem 
waardoor de overheid het volledig voor het zeggen 
heeft en zijn burgers kan geven waar het recht op 
heeft.

Maar in ons polderende land voelt men er niet zo 
veel voor om aan een van deze uitersten te worden 
overgeleverd en kiest men voor een middenweg die 
niet alleen maar ‘gulden’ blijkt te zijn.

Wellicht zouden partijen zich nog meer moeten 
richten op de emancipatie van de consument in dit 
veld, waardoor zowel in zijn politieke keuze als in de 
spreekkamer van de behandelaar de patiënt zich de 
baas kan voelen over hetgeen hij al betaalt: een goede 
zorg die past bij zijn individuele behoefte.
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Atrial Fibrillation
New Therapeutic Options 

A. Senn*

Atrial fibrillation (AF) is the most common form of 
cardiac arrhythmia. In recent years new insights have 
led to new treatment strategies and therapeutical 
approaches – as for example the catheter ablation. 
New oral anticoagulation strategies like thrombin- 
and factor X inhibitors have been approved in 
addition to the well known Vitamin-K Antagonist. 
The awareness of these developments is not only 
essential for the treatment of patients with AF, but is 
also relevant for the risk assessment of applicants in 
the life insurance business. 

AF is the most common form of cardiac arrhythmia 
and one of the main reasons to seek medical advice or 
even the need for hospitalization. In the Netherlands 
approximately 250’000 people are diagnosed with AF, 
with around 45’000 new cases and a total cost of 583 
million euros1 per year. From the age of 50 the risk to 
suffer from AF doubles with every new decade. While 
less than one percent of the 50-year-olds suffers from 
AF, prevalence rises up to 9 to 16 percent for the over 
80ies. Due to the aging society the number of patients 
will double within the next 50 years. Consequently, AF 
bears not only a high clinical but also a high socio-
economic burden. 

Types of AF 

The updated guidelines of the European Association 
for Cardiology2 distinguishes five types of AF based on 
the presentation and duration of the arrhythmia:

− First diagnosed AF
− Paroxysmal AF 
− Persistent AF 
− Long-standing persistent AF and 
− Permanent AF 

AF is considered to be paroxysmal when it is self-
terminating, usually within 48 h, although AF 
paroxysms may continue for up to 7 days (after 48 
h the likelihood of spontaneous conversion is low 
and anticoagulation may be needed). Persistent AF is 

present when an AF episode either lasts longer than 
7 days or requires termination by cardioversion, 
either with drugs or by electrical cardioversion. If AF 
has lasted for ≥1 year when it is decided to adopt a 
rhythm control strategy (e.g. via catheter ablation) it 
is called long-standing persistent AF. AF is classified 
as permanent when the presence of the arrhythmia is 
accepted by the patient (and physician) and rhythm 
control interventions are, by definition, not pursued. 

AF can also be classified regarding etiological aspects. 
AF is frequently not a stand-alone disease, but can 
be regarded as a symptom of an underlying disease. 
Concomitant medical conditions like coronary artery 
disease, cardiomyopathies or valvular heart diseases 
predispose the occurrence and perpetuation of AF. 
Likewise arterial hypertension is a risk factor for AF 
and is considered an etiological trigger. Operations, 
lung embolisms, severe infections or hyperthyroidism 
can also be associated with AF. 

In contrast to the above-mentioned forms of AF 
no cardiac or extra-cardiac causes can be found in 
idiopathic AF or lone AF. However, in lone AF the 
patient must be younger than 60 years of age. The 
exact prevalence of idiopathic AF is unknown, but it 
is estimated that approximately 15 to 30 % of all cases 
can be classified under this condition. Recent AF has 
a familial component, especially AF of early onset 
like patients with lone AF and that therefore genetic 
predisposition plays a role3, too.

Clinical Effects of AF 

Generally, the occurrence of AF is not an acutely life-
threatening event. The following quote is attributed 
to American cardiologist Bernard Gersh: ‘It is better 
to have an irregular heartbeat than none at all.’ The 
consequences of AF, however, can affect the mortality 
and morbidity of the person concerned.

In the case of AF an uncoordinated electrical excitation 
of the atria leads to the loss of a coordinated atrial 
contraction. At the same time the diastole duration 
is shortened with tachyarrhythmia. This results in 
a reduced cardiac output of up to 20%. Normally, a 
healthy heart tolerates the loss of atrium contractions 

* Dr. med. Alban Senn, Medical Consultant, Specialist for 
Internal Medicine and Intensive Care Medicine, Center of 
Competence Medical Underwriting & Claims Consulting, 
Munich Reinsurance Company, asenn@munichre.com
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well, but this effect is even more pronounced in 
patients with reduced ventricular compliance because 
of preexisting heart disease in whom atrial contraction 
contributes significantly to ventricular filling. 
However, in the long term even a heart healthy person 
with a persistent tachyarrhythmia of ventricular 
rates above 120–130 bpm may produce ventricular 
tachycardiomyopathy with possible heart failure. 
These days this kind of complication is mostly avoided 
due to modern therapeutical options. 

Arterial thromboembolism is the most feared 
complication related to arterial fibrillation. The absent 
atrial contraction resulting in blood flow stasis within 
the left atrium may lead to the formation of blood 
clots. The left atrial appendage is the dominant source 
of embolism (>90%) in non-valvular AF.4 Vascular 
arterial occlusion due to thromboembolism from a 
cardiac source causes approximately every fifth stroke; 
furthermore, undiagnosed ‘silent AF’ is a likely cause 
of some ‘cryptogenic’ (etiology not known) strokes.5 
The risk of thromboembolism largely depends on the 
age and the risk profile of the patient and has led to 
the publication of various stroke risk schemes. The 
simplest risk assessment scheme is the CHADS2 score 
(Table 1). The stroke rate rises from 1.9% per year 
in patients without risk factors to 18% per year in 
patients with all risk factors.6 Patients with Lone AF 
carry a very low cumulative stroke risk, estimated to  
be 1.3% over 15 years.

Table 1: Stroke rate and CHADS2 score 

AF also influences the quality of life. The quality of 
life score in the STAF-Study7 was distinctly lower in 
patients with AF than in the general population. Cardiac 
arrhythmia can heavily impact mental health and social 
life. An irregular heart rhythm is perceived as very 
uncomfortable and scary by many patients. As a per 

se not life-threatening disease, the quality of life is an 
important factor in therapeutic decision-making in AF8. 

Treatment of AF 

In principle there are two different therapeutic 
options. Rhythm control and rate control. Various 
studies showed no clear benefit between the two 
therapeutic strategies7,9,10 in terms of mortality, 
morbidity, and quality of life.

Rhythm Control 
The restoration and maintenance of sinus rhythm 
is the therapeutical goal of rhythm control and is 
considered for:
•	 Patients	who	are	symptomatic	despite	successful	

rate control (palpitations, dyspnea, dizziness, 
syncope, heart failure)

•	 Patients	where	rate	control	is	not	successful	despite	
medical therapy and possible tachycardiomyopathy 
in mid- to long-term

•	 Patients	who	cannot	tolerate	AF	for	other	reasons,	
e.g. due to panic attacks

Since its introduction in 1962 electric cardioversion 
via external pads became well-established. In case an 
electric cardioversion is not successful, a catheter-based 
internal cardioversion can be attempted. The primary 
success rate is higher for internal cardioversion. 
However, the long-term success, i.e. maintenance 
of sinus rhythm, is not influenced by the respective 
method of cardioversion. Due to the high rate of 
spontaneous cardioversion in haemodynamically 
stable patients with newly occurred AF, electric 
cardioversion should not be attempted within the first 
48 hours. 

Antiarrhythmic drugs are able to decrease frequency, 
duration and symptoms of recurring AF. Today drugs 
like Amiodaron, Sotalol, Dofetilide, Dronedaron, 
Flecainid and Propafenon are used in clinical practice 
and have proven efficacy compared to placebo. Still, 
less than 75% of patients have a stable sinus rhythm 
one year after cardioversion – despite recurrence 
prevention with antiarrhythmic drugs. Patients 
respond to different drugs in a very distinct way. 
Safety rather than efficacy considerations should 
primarily guide the choice of antiarrhythmic agent. 
Treatment with Amiodaron, for example, must be 
discontinued in more than 20% of the cases due 
to side effects. Proarrhythmic or negative inotrope 
effects must also be considered when choosing an 
antiarrhythmic drug. For patients with heart failure 
Amiodaron or Dofetilides are indicated for recurrence 
prophylaxis while for instance Flecainid, Propafenon, 
Dronedaron and Sotalol are contraindicated.

Patients without underlying heart disease are mainly 
treated with betablockers to prevent recurrence, as no 

CHADS2-Risikokriterien Score

Früherer Schlaganfall oder TIA 2

Alter > 75 Jahre 1

Arterielle Hypertonie 1

Diabetes mellitus 1

Herzinsuffizienz 1

Patienten Jährliche Schlaganfallrate CHADS2-Score

(n = 1733) (Prozent pro Jahr) (95% CI)

 120 1,9 (1,2-3) 0

 463 2,8 (2-3,8) 1

 523 4 (3,1-5,1) 2

 337 5,9 (4,6-7,3) 3

 220 8,5 (6,3-11,1) 4

 65 12,5 (8,2-17,5) 5

 5 18,2 (10,5-27,4) 6
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proarrhythmic effects are to be expected (exception 
Sotalol). Meanwhile another treatment has become 
an option for this group of patients: the pill-in-the-
pocket principle. In selected patients with recent 
onset AF and no significant structural heart disease, 
no long-term medical rhythm control is pursued. 
Instead an antiarrhythmic (mostly Flecainid) is taken 
independently by the patient when symptoms of AF 
occur. In more than 80% of cases AF is converted 
within 1 to 3 hours after administration.11 In the 
light of recent technical developments like using a 
smartphone to detect AF (via recording a pulsatile 
photoplethysmogram signal from a fingertip using the 
built-in camera lens) this approach may even be more 
advantageous in the future12.

Ablation strategies can be taken into consideration 
when medical treatment fails. Long-term follow-up 
suggests that sinus rhythm maintenance is more likely 
than with antiarrhythmic drugs, but late recurrences 
are not uncommon13. In the case of catheter ablation 
high frequency currency heats up the catheter tip 
to destroy selected regions in the atrial myocard 
triggering AF. Lining up these sclerotization points 
creates linear lesions that are able to inhibit the 
spreading of electric impulses. This technique is used 
for pulmonary vein isolation. The transition zone 
between the pulmonary veins and the left atrium plays 
a main part in the formation of AF as this is where the 
electric “firing” originates that triggers AF. Pulmonary 
vein ablation forming a long lesion around one or 
both ipsilateral pulmonary veins isolates them from 
the atrial myocard preventing electrical impulses from 
expanding.

In addition to these methods there are a number of 
other therapeutic possibilities, e.g. surgical ablation 
(MAZE-Procedure) that is mainly used in the context 
of other cardio surgical interventions in patients with 
AF. Nowadays implantable defibrillation devices are 
also used for special cases. 

Rate Control 
For various reasons, AF 
can also be acceptable. To 
avoid tachyarrhythmia this 
approach often is attended 
by the need of heart rate 
control therapy. A patient’s 
symptoms can be improved 
through successful rate 
control and hemodynamic 
consequences are 
minimized. Due to their 
negatively chronotrope 
and dromotrope effects 
beta blockers or calcium 
antagonists of a verapamil 
type are used. In older, less active patients or patients 

with a left-ventricular dysfunction digitalis is an 
option, too.

The optimal target heart rate for patients with AF 
remains unknown. Various guidelines state a target 
rate of below 80 beats/minute at rest and below 110 
beats/minute during moderate exercise. The RACE II 
study addressed that question.14 614 physically active 
patients with permanent AF underwent either a strict 
(at rest < 80; moderate exercise < 110 beats/minute) 
or a lenient (at rest < 110 beats/minute) frequency 
control. Regarding the combined primary endpoint 
of the study (cardiovascular death, hospitalization 
due to heart failure or stroke, embolism, bleeding or 
life-threatening arrhythmia) no significant difference 
between a strict and a lenient frequency rate control 
was found within a follow up period of three years. On 
the other hand patients with strict rate control more 
often required a multiple antiarrhythmic drug therapy 
and the need of outpatient consultations was higher.

In some cases a rate control is not possible despite an 
ideal medicinal therapy or due to side effects. In these 
cases another attempt can be made to reestablish a 
rhythmic heart beat via the ablation of the AV node 
with consecutive implantation of a cardiac pacemaker.

Antithrombotic Therapy 
Antithrombotic therapy lowers the risk of a 
systemic embolism with AF by up to 70 percent 
and the majority of patients with AF benefit from 
this therapy. The choice of therapy depends on 
the age of the patient and existing comorbidities 
(Table 2). Irrespective of these risk factors the 
benefits of preventing stroke must be weighed 
against the bleeding risks. If there is an indication 
of anticoagulation it is applicable for life (in 
principle). Patients with paroxysmal AF should be 
regarded as having a stroke risk similar to those with 
persistent or permanent AF. Indication and choice of 
anticoagulation is independent of the type of AF15.

Table 2: Antithrombotic Therapy for Patients with AF

Risikokategorie Empfohlene Therapie

Keine Risikofaktoren ASS, 81-325 mg

Ein moderater Risikofaktoren ASS, 81-325 mg oder Cumarinderivat (INR 2-3; Ziel 2,5)

Ein Hochrisikofaktor oder mehr Cumarinderivat (INR 2-3; Ziel 2,5)1 

als ein moderater Risikofaktor

Schwacher Risikofaktor Moderater Risikofaktor Hoher Risikofaktor

Weibliches Geschlecht Alter ≥ 75 Jahre Früher Schlaganfall

Alter 65-74 Jahre Arterielle Hypertonie TIA oder Embolie

Koronare Herzkrankheit Herzinsuffizienz Mitralstenose

Hyperthyreose LVEF ≤ 35% Künstliche Herzklappe

  Diabetes mellitus
1 Bei einer mechanischen Klappe Ziel-INR 2,5-3,5.
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In the case of a clearly lone AF (age < 60 years, no 
relevant underlying disease, no risk factors) no 
antithrombotic therapy is indicated. Even aspirin 
is not recommended, given the limited data on the 
benefits of aspirin in this patient group and the 
elevated bleeding risk. Because stroke risk increases 
with advancing age it is important to reassess the  
risk factors over time.

Coumarin derivatives have been used for decades for 
stroke prophylaxis in AF and effectiveness has been 
proven in numerous studies, even for patients over 75 
years of age.16 However, the small therapeutic range of 
coumarin derivatives (INR 2-3) with a steep increase  
in bleeding risk if overdosed is problematic. Regular 
INR monitoring as well as the compliance regarding 
intake is often a challenge for the attending physician.

New anticoagulant strategies like the oral direct 
thrombin inhibitors (e.g. Dabigatran) and the oral 
factor Xa inhibitors (Rivaroxaban, Apixaban) have 
been developed for stroke prevention in AF. Studies 
in patients with AF and medium to high stroke risk 
show a comparable or even lower rate of ischemic 
infarcts and hemorrhage complications compared 
with coumarin derivatives (INR 2-3).17-19 Even more 
anticoagulation monitoring is unnecessary and less 
interaction with other medicaments or certain food 
is expected. Unfavorably there is no effective antidote 
as well as the risk of so far unidentified side effects 
following long term administration. Also caution is 
necessary if administration occurs in patients with 
renal failure.

In 2011 Dabigatran was admitted to the guidelines 
of the American and European Cardiologic Societies 

for the treatment of AF.20 In the Netherlands 
Rivaroxaban and Dabigatran are both licensed for 
stroke prevention/prophylaxis of AF. As expected the 
new preparations are more expensive than the very 
low-priced coumarin derivatives. On the other hand 
savings can be expected as regular INR controls are 
no longer required and if applicable a lower stroke 
rate and fewer hemorrhage complications.  Recent 
cost-benefit analysis showed an acceptable ratio for 
the therapy with Dabigatran.21,22 The presence of 
various providers of these pharmaceuticals will also 
put a certain pressure on future prices. 

Summary 
AF is a common and multifaceted cardiac arrhythmia. 
At present rhythm and rate control can be considered 
equal regarding morbidity and mortality. Following 
scientific findings in the past years new therapeutic 
strategies and treatment options were developed. 
Therefore, a decision must be made not only between 
rate and rhythm control but also between the 
different antithrombotic drug regimes. Oral thrombin 
and factor X inhibitors herald a new era in the 
antithrombotic therapy. Benefit from treatment with 
new agents as opposed to Warfarin should consider 
individual risk profile, including the ability to comply 
with twice-daily dosing, patient preferences, cost, 
and other factors. Certainly lack of routine INR 
monitoring facilitates daily practicability. Pulmonary 
vein isolation is a catheter-based treatment option 
for AF enabling the cure of arrhythmias for many 
patients – despite the high rate of recurrence. Many 
of these new therapeutical options lack long-term 
findings and previous successes are to be regarded 
with certain prudence. 
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Presentation of Case
A 53-year old commercial clerk applies for the 
following insurance with an age of 70 at maturity: 
•	 Term	life	insurance	SFr	250,000,	duration	17	years	
•	 Waiver	of	premium	after	invalidity/disability	with	

a waiting period of 12 months, duration 17 years. 

In the health questionnaire the applicant states that in 
2003 he was diagnosed with AF which was healed after 
two catheterizations in 2007. Apart from this no other 
health limitations or pre-existing conditions had been 
identified. No lasting prescription drug use. No cardiac 
risk factors exist. 

Diagnostic Findings: 
The requested medical documentation revealed the 
following facts:
 
In 2003 recurrent AF was first diagnosed. A structural 
heart disease or a non-cardiac cause was excluded. 
Between 2003 and 2007 several electric cardioversions 

were carried out after recurrent, persisting episodes 
of AF. During AF the applicant complained about 
exertional dyspnea NYHA II and a limited quality 
of life. An antiarrhythmic therapy with Amiodaron 
had to be discontinued due to side effects. No 
anticoagulation therapy was started. 
In April 2007 several electrical cardioversions 
weren’t successful. Despite rate control treatment 
the heart rate at rest was at over 110 bpm. Compared 
to 2003, an echocardiography showed a moderate 
enlargement of the left atrium as well as a slightly 
reduced left ventricular function. That same month 
primarily successful pulmonary vein isolation was 
carried out. Discharge from hospital took place in a 
stable sinus rhythm. In August 2007 AF recurred, so 
a month later again the applicant was successfully 
treated with pulmonary vein ablation. During the 
latest follow-up examination in 2011 the long-term 
ECG showed maintenance of sinus rhythm as well 
as a slight enlargement of the left atrium during 
echocardiography with no other pathological findings. 

Atrial Fibrillation
Case Record

A. Senn
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In the meantime treatment with a beta blocker was 
tapered. 

Medical Risk Assessment: 
Medical risk assessment is essential to determine the 
individual risk regarding mortality and morbidity 
and to compare it to the mortality and morbidity of 
the general population or, if available, of the standard 
insurance population. This risk assessment is based on 
documented medical evidence of the applicant and 
follows the principle of evidence-based medicine.

Mortality Risk: 
Etiology is of major importance for the assessment of 
the death risk in respect of applicants with AF. When 
AF is a symptom or a complication of an underlying 
cardiac disease, the risk evaluation is focused on the 
latter. 

Mostly AF is an unfavorable risk factor in the overall 
context of the cardiac disease. Short-term AF in 
connection with a temporary trigger (e.g. operations, 
sepsis and hyperthyroidism) should not matter for the 
evaluation of the death risk after its cause has been 
cured or the trigger has been removed. 

In our case the applicant suffered from idiopathic AF 
or lone AF. In the past few years a number of studies 
regarding the mortality of patients with idiopathic AF 
have been published. In 2007 study results showed 
that for 76 patients with idiopathic AF there was no 
significant difference in mortality over a median 
observation period of 25 years in comparison to 
a healthy control group1. A current observational 
study from 2012, with a follow up period of 12 
years including 346 patients with newly diagnosed 
idiopathic AF, observed an excellent prognosis in this 
group2. 

If mortality risk is assed two more aspects should be 
taken into account: 

•	 Risk	of	change	during	the	policy	period	of	the	
mortality cover 

•	 Risk	of	recurrence	after	successful	pulmonary	vein	
isolation 

Duration is 17 years, i.e. over the age of 60 of the 
applicant. However, the above-mentioned studies 
show that the positive prognosis for idiopathic AF can 
be affected negatively, if additional risk factors occur 
over time, for example age, high blood pressure or 
other heart diseases. With an age at maturity of 70 
years, the risk for thromboembolism and the death 
risk rise inevitably. The insurance medical officer not 
only needs to examine the status quo at the time of 
risk evaluation, but should also keep an eye on the 
risk of change during the contract period. In that case 
it is advantageous to know whether the applicant is 

under close surveillance and that it is highly likely 
that a change in health status (comorbidities, age) 
triggers change in medical treatment according to 
current guidelines, e.g. via an anticoagulation. At the 
moment the recurrence risk after pulmonary vein 
isolation constitutes one of the biggest problems. A 
study published in 20113 found that one year after 
ablation about 50% of the patients were again present 
with AF. For many patients – as with the applicant 
in our case – the procedure had to be repeated. After 
4 years and repeated ablation procedures 78% of the 
patients who originally suffered from permanent AF 
and 95% of those with paroxysmal AF are in a sinus 
rhythm. However, due to the novelty of the method 
there is only little data available regarding long-
term success (over 5 years) of the pulmonary vein 
isolation. Some studies state an annual recurrence rate 
of approximately 2% after the first year. But in some 
other studies this percentage was disproportionately 
higher. 

Peri-interventional complications during pulmonary 
vein isolation occurred in only about 3% of the 
cases – the majority in the area of the vascular access. 
Severe complications (transient ischemic attack/
stroke, peripheral arterial embolism, pulmonary vein 
stenosis, death) occurred in less than 1%.4 Despite 
these numbers 25% of the patients decide against a 
second ablation after a first ineffective ablation and 
accept the existence of their AF.3 

Against this background the mortality risk assessment 
from an insurance medicine point of view is as 
follows: Idiopathic AF is not primarily accompanied 
by an increased mortality risk. In addition the 
applicant has been in a sinus rhythm for five years 
through the ablation therapy and the subsequent 
risk of a recurring AF appears rather low. Since 2007 
no other risk factors (e.g. an arterial hypertension) 
have been present and the results of the latest 
echocardiography were very satisfactory. 
The documented medical reports indicate a close 
surveillance so that in case of recurrence, particularly 
over the age of 60, a guideline-conform treatment 
can be initiated. The need of a possibly necessary 
third pulmonary vein isolation with rare ratable 
periprocedural complication is estimated to be low. 

Based on medical evidence as well as an individual  
risk assessment it was possible to offer life cover 
without extra risk premium. 

Morbidity risk:
The probability of morbidity is more difficult to 
evaluate than the risk of death, as subjective factors 
like loss of quality of life also play an important role. 

Naturally the increased stroke risk is very important 
regarding morbidity. But analogous to mortality 
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various studies show a stroke rate for patients with 
idiopathic AF comparable to that of the general 
population.3,5 With arterial hypertension or other risk 
factors, however, the stroke risk rises significantly. 
Also the risk of recurrence of AF has to be regarded 
as somewhat more critical than from a mortality 
cover perspective, as the patient’s quality of life can 
be similarly limited with complications like e.g. heart 
failure. Psychological aspects (anxiety, panic attacks) 
caused by AF symptoms may also have disabling 

Contra-expertise op de stukken:  
hetzelfde tuchtcollege, andere uitspraak 

S. Knepper

Rapportage op dossierstukken. 

De medisch adviseur is vanuit zijn functie gewend 
te beoordelen op grond van dossierstukken. Bij 
twijfel kan hij zelf contact met een cliënt opnemen, 
informatie opvragen of een deskundige inschakelen. 
Die doet er meestal goed aan de cliënt zelf te zien. 
Maar dat is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat 
de cliënt is overleden, er al een rapport ligt waarin de 
tegenpartij zijn gelijk ziet en daarom geen behoefte 
heeft aan ander onderzoek, dan wel omdat de 
juridische procedure daar geen ruimte voor biedt. 
Dit laatste was het geval bij twee tuchtzaken die een 
advocaat eerst tegen een revalidatiearts en een jaar 
later tegen een verzekeringsarts aanhangig maakte. 
Nadat de eerste klacht gegrond was verklaard klaagde 
hij een jaar later de verzekeringsarts aan bij hetzelfde 
tuchtcollege in een soortgelijke kwestie. Maar ditmaal 
viste hij achter het net. 

Beide artsen hadden op basis van het dossier een 
eenzijdig rapport uitgebracht ten behoeve van 
de advocaat van de werkgever. Daarin hadden zij 
in opdracht van de kantonrechter uitgebrachte 
deskundigenrapporten weersproken waarin werd 
geconcludeerd dat de klachten een gevolg waren van 
het werk 

Revalidatiearts (RTC Zwolle 057/2010)

De revalidatiearts rapporteerde bij wijze van 
contra-expertise tegen het rapport van een andere 
revalidatiearts. Hij concludeerde dat sprake was 
van tendomyogene klachten in combinatie met 
levensfaseproblematiek, psychosociale stress, 
relatieproblematiek, ziektewinst, persoonsgebonden 
factoren en fysieke overbelasting in de thuissituatie. 
De lopende schadeprocedure belemmerde zijns 
inziens het herstelproces. De revalidatiearts meende 

consequences. Even the periprocedural morbidity risk 
after pulmonary vein isolation is higher than the risk 
of deadly complications. 
Due to a long-term favorable course after ablation 
therapy the waiver of premium cover was co-insured. 
Because of the remaining and hard-to-evaluate 
risk of recurrence of AF connected with the risk of 
developing disabling complications or symptoms a 
low premium loading was imposed.
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dat bij psychologisch onderzoek een posttraumatische 
stresstoornis zou kunnen blijken als gevolg van 
niet aan het werk gerelateerde traumata dan 
wel beëindiging van het dienstverband met de 
werkgever. Hij achtte het onwaarschijnlijk dat de 
chronische pijnklachten verband hielden met de 
arbeidsomstandigheden. Dat standpunt achtte hij 
onvoldoende onderbouwd omdat vergelijkbare 
aandoeningen niet bij collega’s voorkwamen.

De advocaat van de cliënt bracht naar voren dat de 
revalidatiearts tuchtrechtelijk verwijtbaar handelde, 
omdat hij geen medisch onderzoek had verricht. 
Verder dat de revalidatiearts uitspraken had gedaan 
waarvoor geen grondslag in het dossier gevonden 
kon worden. Het tuchtcollege concludeert dat de 
revalidatiearts wist dat zijn rapport een functie had 
in een juridische procedure. Zeker daarom kunnen 
aan een dergelijk rapport eisen van deskundigheid 
en zorgvuldigheid gesteld worden. Het is niet 
nodig betrokkene te zien, maar de rapporteur moet 
zich dan wel beperken tot het formuleren van 
vraagpunten en plaatsen van kanttekeningen. In 
ieder geval moet duidelijk zijn op welke gronden het 
specifiek op klaagster betrekking hebbend oordeel 
steunde en uit het rapport blijken of die voldoende 
steun vinden in de feiten, omstandigheden en 
bevindingen die daar vermeld zijn. Het tuchtcollege 
is van oordeel dat dit in onvoldoende mate het geval 
is omdat de revalidatiearts de klacht dat hij uitgaat 
van veronderstellingen en aannames slechts met 
een enkele ontkenning weerlegt. Dit is temeer niet 
voldoende daar hij een aantal ideeën heeft gelanceerd 
over de psychische gesteldheid van klaagster en 
kwalificaties buiten zijn vakgebied. De conclusies 
van de revalidatiearts zijn daarom vooringenomen, 
te stellig geformuleerd en niet gefundeerd op enig 
medisch onderzoek of bevinding. Op de zitting is niet 
gebleken dat de revalidatiearts inziet dat hij zijn taak 
als medisch adviseur op een andere manier invulling 
moet geven. Er wordt een maatregel opgelegd, die in 
hoger beroep gehandhaafd blijft.

Verzekeringsarts (RTC Zwolle 024/2011) 

De verzekeringsarts besprak op grond van de stukken 
eerst de bevindingen van een deskundigenrapport 
van een bedrijfsarts waarin werd geconcludeerd dat 
lage rugklachten met 57% waarschijnlijkheid een 
gevolg van het werk waren. Daarna besprak hij onder 
meer een reeks perioden van eerdere rugklachten bij 
andere werkgevers, het blijkens het dossier redelijke 
vermoeden dat andere factoren meespeelden, de 
korte expositieduur bij de laatste werkgever aan de 
verantwoordelijk geachte fysieke belasting en het 
inadequate herstel- en participatiegedrag. Deze feiten 
maakten het niet aannemelijk dat het laatste werk een 
overwegende oorzaak van de rugklachten zou kunnen 
zijn. Daarom had de deskundige bedrijfsarts geen 

toepassing aan het instrument arbeidsgerelateerdheid 
aspecifieke lage rugklachten (Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten) hoeven geven. Nu hij dat 
toch gedaan had werd bovendien niet voldaan 
aan de eisen die aan dergelijke toepassing gesteld 
worden. Bij professionele beoordeling was het 
daarom onaannemelijk dat mechanische factoren 
in het laatste werk een overwegende oorzaak van de 
chronische rugklachten waren. 

Dezelfde advocaat als in de eerste tuchtzaak 
bracht identieke bezwaren naar voren. Het 
tuchtcollege overweegt dat de verzekeringsarts zijn 
conclusies weliswaar stellig heeft geformuleerd, 
maar de tuchtrechtelijke norm dat een dergelijk 
commentaar zich dient te beperken tot formuleren 
van vraagpunten en kanttekening nog juist niet 
heeft overschreden. Dit met name door gebruik 
van termen als ‘lijkt’ en ‘kennelijk’. Van belang 
is dat er overeenstemming is over de feiten die in 
zijn rapport worden genoemd. Bezwaren tegen de 
interpretatie van die feiten acht het tuchtcollege 
niet klachtwaardig. Wel vindt een enkel detail 
niet zijn oorsprong in de stukken, maar dat is van 
onvoldoende gewicht nu de verzekeringsarts dat 
tijdens de zitting heeft toegegeven. De klacht is 
ongegrond. Er is geen hoger beroep ingesteld. 

Bespreking

Er is volgens de tuchtrechter geen bezwaar tegen 
om op grond van de stukken een rapport uit te 
brengen in een juridische procedure. Maar dan 
doet de rapporteur er wel goed aan zich te beperken 
tot vraagpunten en kanttekeningen. Dat kan 
gebeuren aan de hand van feiten die het dossier 
vermeldt, maar ook aan de hand van vakliteratuur of 
richtlijnen. De tuchtrechter betoogt niet met zoveel 
woorden dat deze kanttekeningen dan primair het 
deskundigenrapport moeten betreffen, maar dat 
lijkt mij wel verstandig. Als de rapporteur primair de 
gezondheidstoestand van de cliënt gaat bespreken 
aan de hand van het dossier zet hij zich al gauw 
op achterstand tegenover zijn collega-deskundige, 
die wel zelf onderzoek heeft gedaan. Bovendien 
begeeft hij zich op glad ijs wanneer hij ziektewinst, 
psychische stoornissen of herstelbelemmerende 
effecten van de procedure veronderstelt, die zelden 
overtuigend uit onderliggende stukken zullen blijken. 
Wanneer de rapporteur dergelijke beweringen 
vervolgens niet heel feitelijk kan onderbouwen 
worden zij beschouwd als suggestief - en daar is de 
tuchtrechter helemaal niet van gediend. Omdat 
kanttekeningen bij een rapport meestal ook 
vraagtekens impliceren bij de gezondheidstoestand 
van de cliënt vereist de contra-expertise een prudente 
en zo feitelijk mogelijke argumentatie. Dat is een 
arbeidsintensieve klus, die menig rapporteur niet 
zomaar uit de mouw zal schudden. Als dan blijkt dat 
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een enkel detail toch niet helemaal klopt kan de arts 
dat op de zitting - of eerder - maar beter toegeven in 
plaats van zonder argumenten stijf en strak aan zijn 
gelijk vast te houden. 

Het aansprakelijk stellen van werkgevers 
kan de gevolgen van de schrale publieke 
arbeidsongeschiktheidsregeling compenseren, een 
soort privatisering via het aansprakelijkheidsrecht. 
Ook kan wrok tegenover de werkgever spelen, 
bijvoorbeeld vanwege ontslag. Niet voor niets is het 
bureau beroepsziekten van de FNV vaak bij deze 
procedures betrokken. Daarbij zijn er veel minder 
ervaren en kritische rapporteurs die de ingewikkelde 
context uit het oog verliezen en gemakkelijk 
meebewegen met slachtoffergedrag onder het 
klassieke adagium dat de patiënt altijd gelijk heeft. 
Daarbij lijken tuchtprocedures in letselschadezaken 

soms voorwerp geworden van advocatenspel. Op 
voorhand - door ermee te dreigen, artsen af te 
schrikken zich als deskundige beschikbaar te stellen 
en tegenspraak te ontmoedigen. Op achterhand - 
door tegenspraak na een gegronde tuchtklacht bij 
de civiele rechter te ontkrachten. Nooit geschoten 
is altijd mis. De advocaat beschikt over een kantoor 
met een administratie en ervaring in het jargon 
waarmee deze procedures met lijvige betogen - 
bijlagen, dupliek, tripliek - gevoerd worden. De arts 
moet dat allemaal weerleggen, hij kan een advocaat 
nemen maar zit ook dan vast aan veel gedoe. De 
klager hoeft niet voor de tuchtrechter te verschijnen 
en hoeft zijn klacht niet eens zelf te verwoorden. Dat 
maakt de tuchtprocedure kwetsbaar voor strategische 
manipulatie. Mogelijk heeft het zin eens een 
inventarisatie te maken van advocaten of kantoren 
die er opvallend overvloedig gebruik van maken?

De specialisten van het Specialisten Expertise Centrum hebben een ruime ervaring op het  
gebied van:

letselschade / arbeidsongeschiktheid / medische aansprakelijkheid

DR.  H.W. M.  A N T E N DR.  M. J. H. M.  H E R PE R S DR.  F. A. J. M.  VA N DE N W I L DE N BE RG
DR.  A. J. A.  DE L OU W N E U R O - C H I RU R G I E  C H I RU R G I E -T R AU M A TO L O G I E
N E U R O L O G I E  V E R Z E K E R I N G S G E N E E S K U N D E

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
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Openingssymposium ACPV
Domus Medica, Utrecht, 30 januari 2013

Verslag J. Buitenhuis

Ruim 60 genodigden en GAV-leden waren getuige van 
de feestelijke aftrap van het Academisch Centrum voor 
Private Verzekeringsgeneeskunde (ACPV).

De bijeenkomst begon met een kleurrijke voordracht 
van Astrid Blaauw die het perspectief vanuit de GAV 
toelichtte. Zij bouwde haar verhaal op rond mijlpalen. 
Mijlpalen in de geschiedenis, de geneeskunde en de 
GAV.
Daarna toonde Johan Groothoff op zijn eigen 
karakteristieke wijze het perspectief vanuit het 
UMCG. De geschiedenis van onderzoek in de 
verzekeringsgeneeskunde passeerde de revue en hij 
wierp een blik op de toekomst van de academisering 
van de private verzekeringsgeneeskunde.

Daarna was het tijd voor de officiële opening door 
Jan Buitenhuis die dit elegant had uitbesteed aan een 
zandtekenares. Op hypnotiserende wijze tekende zij 
een verhaal in zand geprojecteerd op de muur: een 
dokter en een verzekeraar. De dokter wijst op regen 
en de verzekeraar ontvouwt zijn paraplu. Vervolgens 
was het logo van het ACPV te zien dat langzaam 

veranderde in een hijskraan als analogie voor ‘werk 
aan de winkel’. Tenslotte toonde zij de GAV en UMCG 
verenigd in een kasteel.

Het programma werd vervolgd met voordrachten van 
vier onderzoekers. 
Sandra Brouwer, die sprak namens Jan Bronsema, 
vertelde over het onderzoek naar de toegevoegde 
waarde van medisch onderzoek bij het afsluiten van 
een Levensverzekering. Daarna vertelde Liesbeth 
Wijnvoord over ‘Risico en onzekerheid en het ACPV’ 
en het transformeren van onzekerheid naar risico, om 
af te sluiten met haar onderzoek naar voorspellers voor 
arbeidsongeschiktheid. 
Marjan Erkamp vervolgens lichtte haar onderzoek naar 
overgewicht en arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig 
ondernemers toe. 
Als laatste vertelde Remco Schoonen over zijn 
onderzoek naar de relatie tussen succesvol 
ondernemerschap en arbeidsongeschiktheid.

Jan Buitenhuis sloot de middag af waarna de gasten 
onder genot van een hapje en een drankje en jazzy 
muziekklanken konden napraten over deze nieuwe 
mijlpaal.
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Kan een 
verzekeraar 
mij 
afwijzen?

Het komt soms voor dat iemand 
geen levensverzekering kan 
afsluiten bij zijn maatschappij. 
Veelal omdat het medisch risico 
moeilijk is in te schatten. Zo’n 
afwijzing is niet alleen bezwaarlijk, 
het is vaak ook niet nodig. 

Onze praktijk wijst al meer dan 
100 jaar uit dat een verzekeraar een 
verzekerde bijna nooit hoeft af te 
wijzen. Een verzekeraar kan het 
risico bij De Hoop onderbrengen 
en kan dus accepteren zonder 
daarbij zelf risico te lopen.

De Hoop maakt medisch afwijkende 
risico’s verzekerbaar. Dit biedt 
verzekeraars de mogelijkheid om 
een solide bedrijfsvoering met goede 
winstgevendheid te combineren 
met een aantrekkelijk sociaal pro� el. 
Zowel naar tussen personen als naar 
de acceptant. De Hoop is er speciaal 
voor verzekeraars: een gespecialiseerde 
herverzekeraar in moeilijk 
verzekerbare medische risico’s. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.dehoopleven.nl

Wij vinden van niet

DeHOOP_advertentie4.indd   1 22-02-12   10:17
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Voor u gelezen

Ontspoorde wetenschap.  
Over fraude, plagiaat en academische mores.  
Frank van Kolfschooten, ISBN: 9491567020

Ontmaskering van wetenschappelijke fraude mag 
steevast op veel aandacht rekenen en is actueler 
dan ooit. Frank van Kolfschooten, freelance 
onderzoeksjournalist, schreef er in 1993 al een 
interessant boek over, ‘Valse vooruitgang. Bedrog in de 
Nederlandse wetenschap.’(tweedehands nog wel eens 
te vinden). Destijds lukte het hem 69 gedocumenteerde 
gevallen van bedrog te achterhalen. Het boek maakte 
destijds duidelijk dat wetenschapsfraude en plagiaat 
ook voorkwamen aan Nederlandse universiteiten.

Na herhaaldelijke verzoeken en overwinning van 
enige terughoudendheid vond de auteur het dan toch 
tijd voor een update of eigenlijk een geheel nieuw 
boek. Er is dan ook wel het een en ander veranderd 
in de loop der tijd. Inmiddels is er een gedragscode 
voor wetenschappelijk personeel opgesteld, bij elke 

instelling een vertrouwenspersoon benoemd en een 
onafhankelijke beroepsinstantie Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) ingesteld. 
Maar er zijn ook weer spraakmakende fraudegevallen 
opgedoken die het onderwerp actueler maken dan ooit 
tevoren. 

In zijn laatste boek gaat de auteur op zoek naar 
recente voorbeelden, waaronder nieuwe zaken die 
tot nu toe buiten de publiciteit zijn gebleven. Hij 
heeft hiervoor een onderzoek gedaan waarbij uit 
vijf bronnen of richtingen informatie werd geput: 
officiële cijfers en openbaar gemaakte adviezen 
van integriteitscommissies van universiteiten, 
individuele wetenschappers, literatuurdatabases, 
gepubliceerde adviezen van het Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), inzage in 
adviezen van integriteitscommissies en via een beroep 
op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Hij stuurde 
o.a. duizenden e-mails naar academici in Nederland. 
De communicatie met en de medewerking van 
academische instellingen verliep niet altijd even soepel 
en hier en daar moesten wat juridische dreigementen 
worden doorstaan. Het uitgebreide onderzoek heeft 
uiteindelijk geresulteerd in een goed gedocumenteerde 
en leesbare bespreking van wetenschappelijke 
fraudegevallen in Nederland.

Het boek is onderverdeeld in drie hoofdstukken. Het 
eerste hoofdstuk bevat een overzicht van (vermeend) 
plagiaat. Te beginnen met Erasmus. Wie altijd dacht 
dat deze beroemde wetenschapper, naar wie een 
brug, een prijs, ja zelfs een universiteit is genoemd, 
van onbesproken gedrag is komt bedrogen uit. Al 
in de zestiende eeuw was hij hoofdpersoon in een 
onverkwikkelijke plagiaat kwestie die daarenboven 
zijn persoonlijkheid van een erg negatieve kant laat 
zien. Maar het houdt daarmee niet op. Naast de eerst 
(bekende) plagiator in de Nederlandse geschiedenis is 
Erasmus vermoedelijk ook de eerste vervalser. 
Het boek gaat verder met Gerrit Blasius, de eerste 
Amsterdamse hoogleraar in de geneeskunde, via 
Frederik Buytendijk, psycholoog-filosoof, die rijkelijk 
putte uit andermans werk zonder bronvermelding 
naar Herman van Praag, psychiater, beschuldigd van 
plagiaat, min of meer vrijgepleit door een KNAW-
commissie in 1993. 
De zaak René Diekstra dan, u vast nog bekend (1996 
al weer). Uitvoerig wordt beschreven hoe de bekende 
Leidse hoogleraar psychologie meerdere pagina’s 
zonder adequate bronvermelding had opgenomen 
in zijn boek ‘Het onderste boven’. Gezien de lengte 
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van de overgenomen tekst, het meteen toegeven 
van Diekstra en de verklaring dat onder tijdsdruk 
aanwijzingen aan de drukker over bronvermelding niet 
waren overgekomen, leek dit meer op een vergissing 
dan een heimelijk toe-eigenen van andermans 
intellectueel eigendom. Maar binnen de door het 
LOWI gehanteerde definitie heet dit gewoon plagiaat. 
Hoge bomen vangen veel wind. De zaak René Diekstra 
werd breed uitgemeten in de media. Zijn verdere 
(populaire) wetenschappelijke oeuvre werd doorgelicht 
en meer gevallen van overgenomen teksten zonder 
goede bronvermelding werden gevonden. Een 
commissie onderzocht alle aantijgingen en gaf Diekstra 
de gelegenheid zich te verweren. Het onderzoek leidde 
er uiteindelijk toe dat zijn positie als hoogleraar niet 
gehandhaafd kon blijven. Opvallend in deze zaak is de 
bijval van collegae van Diekstra die van mening waren 
dat hij onjuist behandeld werd. In 1997 verscheen het 
boek ’Leiden in last. De zaak Diekstra nader bekeken’, 
door verschillende auteurs, waarin wordt uitgelegd 
waarom de behandeling van René Diekstra onheus zou 
zijn geweest. Ook Diekstra zelf schreef er in 1998 een 
boek over: ‘O Nederland vernederland! Psychologie 
van val en opstand’. Hij geeft o.a. aan geen plagiaat 
te hebben gepleegd in de zin dat hij nooit de intentie 
heeft gehad werk van anderen voor zijn werk door te 
laten gaan. Minutieus onderzoekt van Kolfschooten 
andere boeken, berichten en uitspraken van direct 
betrokkenen over de gang van zaken destijds, en mailt 
uitvoerig met Diekstra zelf.
Nog een bekende naam die langs komt: Geert-Jan 
Knoops, bekend strafrechtadvocaat. Deze tweemaal 
gepromoveerde jurist werd in 2006 van plagiaat 
beschuldigd in een Engelstalige recensie van 
een handelsuitgave van zijn tweede dissertatie. 
Verschillende passages en bladzijden waren 
overgenomen uit ander werk. Dit andere werk stond 
wel in een voetnoot vermeld, maar niet duidelijk 
zou zijn dat letterlijk delen zijn overgenomen. Een 
onderzoekscommissie van de Universiteit Utrecht 
concludeerde dat het een slordigheidje betrof en 
nam geen maatregelen tegen Knoops. Margriet 
Sitskoorn dan, ook geen onbekende voor wie wel 
eens aan de nationale IQ-test meedoet. Zij is die 
neuropsychologe die de gang van zaken aldaar zo nu 
en dan van commentaar voorziet. Ook zij werd in 
2007 beschuldigd van plagiaat naar aanleiding van 
een artikel gepubliceerd in Neuropraxis. Wederom 
startte de universiteit Utrecht, waar zij op dat 
moment werkte als universitair hoofddocent, een 
onderzoek, nauwlettend gevolgd door de Universiteit 
van Tilburg waar Sitskoorn op de nominatie stond 
deeltijd-hoogleraar te worden. De commissie 
Wetenschappelijke Integriteit van de universiteit 
Utrecht oordeelde dat de werkwijze onaanvaardbaar 
was en de Raad van Bestuur was voornemens een 
berisping te geven. Sitskoorn ging echter in beroep 
bij het LOWI. Dit duurde de Universiteit van Tilburg 
te lang en benoemde haar daarom, tot irritatie van 

universiteit Utrecht, in februari 2008 al wel tot 
hoogleraar. Het LOWI achtte drie maanden later het 
plagiaat overtuigend bewezen en oordeelde uiteindelijk 
dat Sitskoorn onzorgvuldig had gehandeld. Het UMC 
Utrecht publiceerde juni 2008 een persbericht met 
de mededeling dat Sitskoorn was berispt. Verrassend 
genoeg zei het UMC ook dat het LOWI had geoordeeld 
dat Sitskoorn niet te kwader trouw had gehandeld. 
Echter, volgens van Kolfschooten had het LOWI dit 
helemaal niet gezegd. Het LOWI had geen uitspraak 
gedaan over opzet.
Het tweede hoofdstuk, ‘In de publicatiezeepbel’ 
behandelt de relatie tussen fraude en (de druk tot) 
publiceren. Over dubieus (co-)auteurschap – meeliften 
op andermans werk -, salamiwetenschap - het 
uitmelken van beperkte data in meerdere publicaties 
- en ‘meat extension’ - het opnieuw publiceren na 
uitbreiden van bestaand onderzoek -. De auteur 
onderzocht verder alle teruggetrokken artikelen van 
Nederlandse auteurs en bespreekt deze waarbij soms 
verrassende zaken aan het licht komen.
In het hoofdstuk ’False kennis’ over vervalsingen, 
wordt uiteraard de zaak Diederik Stapel besproken 
en komt ook Herman Gelmers, de oud-neuroloog 
uit Almelo, die sommigen van ons nog wel eens 
als medisch adviseur van belangenbehartigers in 
letselschadezaken tegenkomen, ruimschoots aan bod. 
Gezien de jarenlange nasleep van sommige zaken is 
te verwachten dat een zaak als die van Stapel in de 
toekomst nog eens zal moeten worden besproken om 
het gehele beeld te krijgen.

De auteur heeft zijn best gedaan alle betrokkenen 
aan het woord te laten en ze ook anno 2012 naar hun 
visie te vragen. Het mag duidelijk zijn dat dit boek een 
absolute must is voor iedereen die geïnteresseerd is in 
dit onderwerp. Het geeft een goed gedocumenteerd 
overzicht van de belangrijkste voorbeelden 
van wetenschappelijke fraude van Nederlandse 
wetenschappers. Het leest prettig en is uit voor je 
het weet. De auteur heeft een eigen website, www.
frankvankolfschooten.nl. Hierop gaat hij o.a. in op 
media-aandacht voor zijn boek. 

J .  Buitenhuis
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2013

28 maart Exploring dilemmas of genomic health information in 
private life insurance 
Organisatie: Universiteit Maastricht 
Locatie: Grand Hotel Karel V, Utrecht 
Informatie: http://www.society-lifesciences.nl/en/calendar/
upcoming-events/public.html

19 april Neuro-Orthopedisch Centrum - Jubileumsymposium 
Organisatie: Neuro-Orthopedisch Centrum Bilthoven 
Locatie: Eye Filmmuseum, Amsterdam 
Informatie: info@noc.nl

25 en 26 april Masterclass Traumatologie, tweede editie 
Organisatie: GAV-onderwijscommissie 
Locatie: Het Roode Koper, Ermelo 
Informatie: www.gav.nl

23 mei GAV-ledenvergadering 
Organisatie: bestuur GAV 
Locatie: Hotel van der Valk, Almere 
Informatie: www.gav.nl

26-29 mei  24ste ICLAM Congres 
Organisatie: GAV/ICLAM 
Locatie: Madrid 
Informatie: www.iclam.nl

7 juni Artis-symposium: Schuld en Schaamte 
Organisatie: Prof. Dr. F. Koerselman, prof.dr. W. Van Tilburg, 
Scem Conference services 
Locatie: Artis Congrescentrum, Amsterdam 
Informatie: via site (link op www.gav.nl)

28 juni Neuropsychologisch onderzoek en symptoomvaliditeit 
in een claimsituatie 
Organisatie: GAV, ACPV 
Locatie: volgt 
Informatie: volgt

6-9 november  Verzekeringsgeneeskundige dagen   
Organisatie: GAV/ NVVG 
Locatie: volgt  
Informatie: www.vgdagen.nl

19-20 november Versicherungsmedizin GenRe 
Organisatie: Gen Re Business School 
Locatie: Keulen, Duitsland 
Informatie: via site (link op www.gav.nl)

2016

22-25 mei  25ste ICLAM Congres 
Organisatie: GAV/ICLAM 
Locatie: Maastricht 
Informatie: www.iclam.nl


