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Van de redactie
Bewegen

week hard, bij voorkeur vroeg in het bos. Dat het dan
soms nog wat donker is of dat er ineens een Schotse
Hooglander op je pad kan staan, deerde haar niet.
Tot ze een keer in de ochtendschemering struikelde
over een boomstronk. Een enorme pijn in haar
bovenarm maakte zich van haar meester en ze was
niet goed in staat om nog terug te lopen naar het
startpunt. Iemand waarschuwen kon ze niet, want
ze had geen telefoon meegenomen. Gelukkig trof zij
na een moeizaam half uur een toevallig passerende
hulpvaardige medemens aan. Later in het ziekenhuis
bleek ze een subcapitale humerusfractuur te hebben
opgelopen.

Recent las ik een kopje in de krant dat mijn aandacht
trok: ‘Zelfs de sportieve manager zit nog te veel: tien
uur per dag’. De tekst lezende, begreep ik dat een
groep mensen gedurende een week was gevolgd met
een apparaatje dat 24 uur per dag de activiteiten
registreert. Met sportief werd bedoeld: driemaal per
week een sportactiviteit. Reden voor het onderzoek
was dat het zitten tegenwoordig als het nieuwe roken
wordt beschouwd. Als gevolg van te weinig bewegen
ontstaat er een groter risico op diabetes, obesitas en
vasculaire problematiek. Het advies aan de deelnemers
van het onderzoek was dat ze uiteraard door moesten
gaan met het sporten, maar dat er daarnaast overdag
ook meer gelopen moest worden.

Hoe handig is het dan toch om een mobieltje bij je
te hebben. Maar alleen 112 bellen en zeggen dat je in
het bos ligt bij die en die boom rechtsaf, daar schiet
je uiteraard niet veel mee op. De meeste mobieltjes
blijken echter tegenwoordig te zijn uitgerust met een
kompasfunctie waardoor je kunt aangeven waar je je
bevindt. Dit kompas bleek de uitkomst, zo bleek in
een gepresenteerde casus op een door mij gevolgde
scholingsavond van Acute Zorg Regio Oost (AZO)
in januari jl. Onderwerp van deze casus was een
valpartij in een groep mountainbikers in een groot
natuurgebied waarbij er verdenking was op ernstig
wervelkolomletsel. Het Mobiel Medisch Team (MMT)
werd opgeroepen maar had geen nadere referentie
waar te zoeken en waar te landen. Gelukkig bleek
een van de mountainbikers een mobiel bij zich te
hebben met kompasfunctie. De coördinaten konden
doorgegeven worden en zo kon men alsnog zonder al
teveel tijdsverspilling bij het slachtoffer komen. Dat er
vervolgens bij verdenking op wervelkolomletsel niet
altijd meer geïmmobiliseerd hoeft te worden, leest u
verderop in dit nummer. Ik wens u veel leesplezier!

De werkzaamheden van medisch adviseurs vergen
ook heel wat zitvlees. Managers vergaderen nogal eens
dus die lopen tussendoor nog wel van de ene plek
naar de andere. Maar wij zitten de hele dag achter
onze computer of laptop en neigen eerder om nog
langer achtereen te blijven zitten om het dossier af te
maken dan dat wij een ommetje maken. De aanschaf
van twee honden maakt dat ik iedere dag wel aan
mijn wandeluurtjes kom, maar iets extra’s vond ik
ook wel nodig. Zodoende ben ik toegetreden tot het
steeds groter wordende legioen der hardlopenden.
Hardlopen is ‘makkelijk’: je hoeft er behalve goede
schoenen niet specifiek iets voor aan te schaffen,
een clublidmaatschap is niet vereist en je kunt het
in theorie altijd en overal doen. Gezien onze druk,
druk, druk maatschappij, ideaal. Maar ook dit lopen
is niet zonder risico’s. Dit ondervond een vriendin
van mij een paar jaar geleden. Zij is een fervent
hardloopster en loopt al jaren meerdere malen per

Ange l a Si mo n-de Zwar t
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Van het bestuur
De hooggehakte pumps en het rokje

advocaat, de medisch adviseur van de ene en andere
zijde, de schadebehandelaar: allemaal kijken ze vanuit
een ander perspectief en allemaal hebben ze hun
belangen.
Prof. Michael Sullivan, een inspirerende spreker enkele
jaren geleden op de VG-dagen, liet in zijn workshop
zien dat het ontkennen, bagatelliseren, wegwuiven en
negeren van klachten van mensen met onbegrepen
pijn ertoe leidt dat zij hun klachten meer en meer
gaan overdrijven, aandikken en benadrukken. Dat
klinkt wel logisch. Het uiten van pijn is een vorm
van communicatie en als je niet gehoord wordt, ga je
(figuurlijk) harder schreeuwen. Maar wat interessanter
is: als de dokter de klachten accepteert, respecteert en
juist een stukje meegaat in de klachtbeleving, claimt de
betrokkene juist minder onvermogen. Door iemand te
laten merken dat je hem hoort en je realiseert hoe erg
het allemaal voor hem is, voorkom je dat hij zich meer
en meer pantsert en alles uit de kast haalt om zijn lijden
zo goed mogelijk te illustreren.

Langzaam komen mijn nekharen overeind terwijl ik
het steeds warmer krijg. Mijn hoofd suist als ik mijn
hartslag voel oplopen. Onwillekeurig schuif ik mijn
veel te hooggehakte pumps onder mijn stoel heen en
weer. Ze zaten toch al niet lekker, maar nu mijn tenen
ook nog krampachtig gekromd in de punt zitten, is het
niet meer uit te houden. Het gevolg van een als een
naderende scheepshoorn aanzwellende ergernis. Hoe is
het toch mogelijk dat iemand ondanks al mijn ijzersterke
argumenten niet lijkt te willen begrijpen dat mijn visie
op deze kwestie toch echt de juiste is? Ik haal nog maar
eens diep adem, kies met haast minutieuze precisie de
crème de la crème van mijn argumenten uit om mijn
punt te maken en het on-ge-lo-fe-lij-ke gebeurt: mijn
opponent voegt een zo mogelijk nog mooier kunstwerk
van rechtvaardiging aan zijn betoog toe.
Ook in een gezin met pubers wordt heel wat van mening
verschild. Neem nu de discussie die zich ontspint bij
zoiets eenvoudigs (dat iedere ouder met een 16-jarige
dochter die uitgaat in een iets te kort rokje met
wapperende blonde haren en zorgvuldig aangebrachte
mascara herkent) als: ‘Hoe laat ben je vannacht thuis?’.
Het zal u niet verbazen dat zij en ik daar lang niet altijd
dezelfde mening over hebben. Terwijl ik me voorbereid
op haar weerwoord formuleer ik rustig en gedegen de
argumenten voor de slottijd die ik in mijn hoofd heb
(en die is, tolerant als ik ben, al een half uur later dan
ik eigenlijk van plan was): morgen moet je hockeyen, je
bent al zo moe, je schoolwerk lijdt eronder, straks word
je ziek, we moeten toch ergens een grens stellen en
een meisje van 16 hoort gewoon niet zo laat nog rond
te zwerven met God weet wie allemaal die mijn mooie
dochter God weet wat allemaal kunnen aandoen… Ik
moet toegeven dat het vooral het laatste argument is
waar het bij mij om draait. De angst van een bezorgde
moeder. Haar tegengas is kort en confronterend: “Mam,
denk eens terug aan wat oma tegen jou zei toen jij
16 was!” Dat kost me verrassend weinig moeite. Ik
kan me nog levendig herinneren dat ik mijn moeders
ongerustheid overdreven vond en wist dat ik er echt wel
voor kon zorgen dat ik niet in zeven sloten tegelijk liep.
Het stemt me onmiddellijk milder. Nog een half uurtje
later, ach waarom ook niet? Ik verdien een dikke kus en
vrolijk stapt ze op de fiets.

Iemand die niet gehoord wordt, die steeds opnieuw
wordt bevestigd in zijn gevoel dat zijn tegenstander zijn
perspectief niet wil of kan zien, graaft zich dieper en
dieper in en vooral: maakt zijn argumenten extremer,
harder, scherper. Hij volhardt meer en meer en perst
alles eruit om jou te overtuigen van zijn gelijk.
Het is opmerkelijk wat het oplevert als het je lukt door
de bril van een ander naar dezelfde kwestie te kijken. Zo
gemakkelijk als in het voorbeeld met mijn dochter is dat
natuurlijk niet altijd, maar toch. Het is ook in netelige
kwesties het proberen waard. Je hoeft het niet helemaal
eens te worden met je opponent om te ervaren dat het
enorm oplucht als het de discussie kan vlottrekken
op weg naar een compromis. Ik kan het u van harte
aanbevelen.
Ik loop graag op mijn ‘killerheels’, dus ik heb er alle baat
bij te zorgen dat ze zo min mogelijk gaan knellen. Hoe
ik dat doe? Ik probeer af en toe even in de schoenen
van een ander te gaan staan. En als dat niet helpt? Dan
schop ik ze behoedzaam uit onder de tafel en doe op
mijn kousenvoeten denkbeeldig een stapje achteruit
om van een afstandje de zaak te beschouwen. Heus, het
helpt!
Dus mocht u zich afvragen waarom de bestuurstafel op
de ALV een (lang) rokje heeft? Inderdaad: daarom. En
mijn dochter? Die kwam zelfs geheel uit zichzelf een dik
half uur eerder thuis dan ik had verwacht.

Het werk van de medisch adviseur speelt zich af in een
krachtenveld waar zich, vaak op papier, felle discussies
kunnen afspelen. Het slachtoffer, de verzekerde, de

As tri d B l aauw -H o eksma
v o o rzi tter GAV
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GASTscoop

Kleine ergernissen
Door de ogen van ...
C. Hutchison*

En wat te denken over het al dan niet doorsturen
van een advies van de medisch adviseur van de
belangenbehartiger aan mijn opdrachtgever? Moet
ik echt alles screenen of het wel relevant is? Wie
heeft dat bedacht? Zo ontzettend irritant!

Toen men mij vroeg voor een bijdrage aan de
GAV-scoop voelde ik mij vereerd. Dat was echter
van korte duur. De deadline voor het inleveren was
al heel snel en ik moest ook zelf maar bedenken
waarover ik wat wilde schrijven. Allerlei scenario’s
passeerden de revue. De positieve kanten van het
vak zou ik kunnen belichten, want inderdaad vind
ik mijn werk nog steeds erg leuk en uitdagend. Het
grootste deel van de tijd ben ik dus een positief
mens en gelukkig met mijn werk, maar soms kan ik
mij ook vreselijk ergeren. Mogelijk heeft u dat nooit,
maar even ‘lekker zeuren’ kan mij enorm helpen.
Als u daar nooit behoefte aan heeft dan zou ik nu
stoppen met lezen.

Zou het ook niet fijn zijn om ongenuanceerd
je mening in een advies te mogen weergeven?
Nee hoor, alles moet onderbouwd worden. Het
slachtoffer moet worden geloofd en heeft nooit een
eigen agenda. Zijn we allemaal zo eerlijk als er een
pot geld op het spel staat?
Waarom zijn we van mening dat iemand die aan
het verkeer deelneemt helemaal gevrijwaard moet
worden van elk risico dat dit met zich meebrengt?
Uiteraard begrijp ik dat als iemand ernstig letsel
oploopt door een fout van een ander, daar een
vergoeding tegenover moet staan. Geldt dat nu
echt ook voor een autobotsing zonder enige
impact? Waarom heb je recht op een (in ieder geval
gedeeltelijke) vergoeding van de schade terwijl je in
het donker zonder licht fietsend wordt aangereden
door een auto? We vinden dat bescherming van de
zwakkeren maar dat geldt niet als je bijvoorbeeld
een ernstige ziekte krijgt. Dan toch nog maar even
snel op de fiets?
Het leven is niet eerlijk en daar werk ik dus ook nog
aan mee.

Mijn ergernis kan een bepaald dossier betreffen. Als
ik de naam van een betrokkene herken (hetgeen
niet veel voorkomt) dan komt vaak ook de ergernis
al boven. Moet ik nu echt wéér adviseren? Heb ik
niet alles al tien keer gezegd? Soms valt het gelukkig
mee, maar sommige dossiers wil ik eigenlijk nooit
meer zien.
De regresdossiers zijn ook een bron van ergernis.
Wat een hopeloze bedoening. Soms lopen er vier
dossiers over dezelfde betrokkene en hetzelfde
incident naast elkaar, waarbij elk dossier
verschillende informatie bevat, ondanks dat je al
regelmatig gevraagd hebt om een machtiging voor
het uitwisselen van gegevens. Denkt men nu echt
dat altijd te achterhalen valt hoe de informatie in
het dossier is terecht gekomen?
En wat te doen met regresdossiers die al heel lang
lopen? In het verleden werd het prima gevonden
(door sommigen overigens nu ook nog) om de
informatie vanuit de personenschade voor de
beoordeling van het regres te gebruiken. Bij een
vervolgadvies heb je nu geen idee meer welke
informatie je wel of niet kan gebruiken.

*

Ik kan mij dus behoorlijk ergeren en bij navraag
bleken een aantal van mijn collega’s ook grote en
kleine ergernissen te ervaren. Ik wil u deze niet
onthouden, hoewel dit mij ook heeft geleerd dat een
enkeling(?) zich ook aan mij ergert. Onvoorstelbaar
maar helaas ook waar.
De ergernissen betreffen onder andere het ervaren
van rechtsongelijkheid. Waarom moeten de
medisch adviseurs aan de kant van de aansprakelijk
gestelde partij alles kunnen onderbouwen en
kunnen medisch adviseurs aan de kant van de

C. Hutchison, verzekeringsarts, RGA
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belangenbehartiger ermee wegkomen dat, als iets
na het ongeval is opgetreden en daarvóór niet
aanwezig was, dit dan maar als ongevalsgevolg moet
worden beschouwd? Is dat nou echt een medisch
oordeel?
Het Tuchtcollege waardeert suggesties zonder enige
onderbouwing geenszins, maar wie staan daar
meestal? Waarom mag de ene partij zich opstellen
als vertrouwensarts en de belangen van het
slachtoffer/de cliënt behartigen, en moet de andere
partij neutraal en objectief zijn? Klopt dat wel?

De toekomst is dat mogelijk wel. Meerdere van mijn
collega’s denken dat de wal het schip zal keren.
De huidige claimcultuur zal resulteren in hogere
premies en uiteindelijk leiden tot een onbetaalbaar
product, waarna de criteria weer strenger worden.
We krijgen straks ook auto’s die elkaar niet meer
kunnen aanrijden en dat is dan het eind van de
nekklachten na een auto-ongeval?!
We hopen ook weer ‘echte dokters’ te kunnen
worden en aan de hand van medisch objectieve
afwijkingen beperkingen te kunnen vaststellen.
Wellicht geeft dat ook ruimte voor de invoering van
één medisch adviseur. Aan de andere kant dreigt een
beoordeling conform de publieke sector. Worden
we daar volledig door opgeslokt en moeten we naast
een juridisch model ook rekening houden met de
invloed van de politiek op ons werk als dokter?
Gruwel of positief vooruitzicht?

Hoe lang moeten we een slachtoffer pamperen?
Heeft die echt geen eigen verantwoordelijkheid?
Waarom doen we net of de medische problematiek
van het slachtoffer per definitie alleen het gevolg
is van het ongeval totdat het tegendeel is bewezen?
Iemand met een gebroken been kan toch ook
allerlei andere medische problematiek hebben? Niet
iedereen is gezond tot zijn/haar 70ste jaar, al zou
men dat graag willen. Door alleen gerichte vragen
aangaande het ongeval te stellen komen we daar
nooit achter, behoudens per toeval.

Er valt ook te denken aan een vaste regeling
voor SOLK, opgetreden na een ongeval. Of is het
handiger, zoals de psychiater Koerselman al lang
geleden opperde bij het postwhiplashsyndroom, om
dit gelijk maar uit te keren bij de geboorte. Dan ben
je van al het gezeur af.

Aan de kant van de medisch adviseur van de
belangenbehartiger kan de reactie /agressie van een
cliënt forse ergernissen opleveren. Een incompleet
dossier is een ergernis, evenals het gezeur over
irrelevante zaken. Bovendien blijkt men van mening
dat de communicatie met de medisch adviseur van
de verzekeraar niet altijd even makkelijk is (daar
bedoelen ze mij toch niet mee?).
Ook daar is het dus niet allemaal rooskleurig.
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Het lijkt mij goed om hiermee te eindigen. Ik
wil u nog wel vragen, waarschijnlijk volledig ten
overvloede, om niet op dit artikel te reageren.
Ergernissen moet je af en toe kwijt, maar je moet er
vooral niet te lang bij stilstaan en al helemaal niet
op terugkomen.
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Kees en Co
N. Ooitgedagt
en neus naar binnen wordt gezogen: inspiratie. Bij
de uitademing gebeurt precies het tegenovergestelde.
De borstkas en het diafragma veren terug in hun
oorspronkelijke positie. De intrapleurale ruimte
wordt daardoor kleiner en de druk neemt toe. De
drukverhoging comprimeert de longen waardoor
de lucht weer via de luchtwegen naar buiten wordt
geduwd.
Bij een fladderthorax ligt er een gedeelte van de
thoraxwand, door multipele ribfracturen, los. Tijdens
inspiratie beweegt dit segment niet met de rest van
de thoraxwand mee naar buiten, maar volgt een
tegengestelde richting ten gevolge van de onderdruk
in de intrapleurale ruimte. Het beweegt dan tijdens de
inspiratie volkomen autonoom naar binnen.
Bij de expiratie, als de rest van de thoraxwand naar
binnen veert, beweegt het segment door de overdruk
in de intrapleurale ruimte juist naar buiten. Dit
fenomeen wordt paradoxale ademhaling genoemd en
is bij inspectie en met de hand goed te diagnosticeren.

Het moet ongeveer dertig jaar geleden zijn. Hij was
toen 21 jaar oud. Hij had de MULO afgemaakt en
daarna een baantje gekregen op de administratie
van een transportbedrijf. Vrachtbrieven klaarmaken,
exportvergunningen aanvragen, inklaringsbewijzen
archiveren et cetera. Geen uitdagend werk.
Gelukkig had Kees een spannende hobby:
motorcrossen. Hij deed mee aan wedstrijden. Bij zijn
laatste wedstrijd ging het mis. Bij de allerlaatste bult
voor de finish. Kees wilde voor zijn fans nog een laatste
spectaculaire jump maken. Te spectaculair, want hij
belandde tegen de zijkant van de jurywagen. Zijn helm
redde zijn leven.

In die jaren bestond de behandeling van een
fladderthorax uit PEEP- beademing, Positive End
Expiratory Pressure, totdat de ribfracturen voldoende
geconsolideerd waren. Soms was een tracheostoma
ten behoeve van een adequaat longtoilet geïndiceerd.
De kans op complicaties was groot en de mortaliteit
hoog.
Zo ook bij Kees. Hij ontwikkelde pneumonieën, kreeg
een sepsis en kroop door het oog van de naald. Hij
verbleef zes weken op de intensive care en nog eens

Op de spoedeisende hulpafdeling werd snel
duidelijk waarom hij ademhalingsproblemen had:
een fladderthorax en een pneumothorax links,
een diafragma ruptuur links en een schaduw
van onbekende afkomst aan de linkerzijde op de
thoraxfoto. Dat bleek later bij laparotomie de bovenste
helft van zijn linkernier te zijn. Zijn retroperitoneum
zag eruit als de vloer van een slachthuis. Na
nefrectomie, sluiten van het diafragma-defect en
liters bloedtransfusies werd hij overgebracht naar de
intensive care.
Bij een fladderthorax is er sprake van een insufficiënte
ventilatie. In de gezonde situatie beweegt het
diafragma tijdens de spontane, fysiologische
inademing naar beneden en de borstkas zet uit.
De intrapleurale ruimte wordt daardoor vergroot.
Omdat het een afgesloten ruimte betreft, ontstaat er
onderdruk. Daardoor zetten de longen uit. Omdat de
longen uitzetten, ontstaat er onderdruk in de longen
en de luchtwegen waardoor er buitenlucht via mond
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werd een vacuümsysteem over de linker thoraxwond
aangebracht. Hij werd de volgende dag wakker op de
intensive care. Dezelfde dag werd hij los gelegd van de
beademing waarna hij naar de trauma-afdeling kon
worden overgeplaatst.
Zes dagen later werd er een huidtransplantaat van
zijn linkerbovenbeen op zijn linker thoraxwand
aangebracht. Tien dagen na het trauma werd hij
naar huis ontslagen. Na tien weken hervatte hij
zijn opleiding. Het ongeval vond intussen twee jaar
geleden plaats. Hij werkt nog steeds bij dezelfde baas.
De bovenstaande twee casus illustreren de
ontwikkeling die de behandeling van de fladderthorax in de afgelopen drie decennia heeft
ondergaan. Agressiever, invasiever, effectiever.
Bij de conservatieve behandeling door middel van
beademing ontstond er in 21% een pneumonie,
in 14% een ARDS (een Adult Respiratory Distress
Syndrome) en in 7% een sepsis. 16% overleed. 1
Operatieve fixatie van multipele ribfracturen
resulteert in een significante afname van
de verblijfsduur op de intensive care, van
pneumonieën, van het aantal tracheotomieën en
van de mortaliteit. 2, 3, 4 Na drie maanden heeft
84% bij spirometrie-onderzoek weer hun geschatte
niveau van Forced Vital Capacity bereikt. 4, 5 Na
zes maanden is meer dan 50% van de geopereerde
patiënten weer volledig aan het werk, tegenover 5%
in the conservatief behandelde groep. 4, 5

twee weken op de verpleegafdeling voordat hij naar
huis kon worden ontslagen. Daarna kreeg hij nog vier
maanden fysiotherapie om zijn contracturen los te
maken.
Co was 18 jaar oud en volgde een opleiding metaal-,
en elektrotechniek. Tijdens zijn stage bij een
metaalbedrijf moest hij tandwielen uitdraaien en
op bramen controleren. Plotseling, vermoedelijk
doordat hij tegen een hendel stootte, ging de machine
draaien. Hierbij werd zijn shirt door het tandwiel
gegrepen en werd hij meegesleurd. Zijn baas, die hem
instrueerde en achter hem stond, heeft de machine
snel uitgezet en hem bevrijd door zijn kleren los
te snijden. Co arriveerde met een ernstige, open
fladderthorax in het ziekenhuis (zie foto 1). Hij werd
direct geopereerd. Er werden platen op zijn ribben
gezet (zie foto’s 2 en 3). Vanwege het weke delen letsel

En hoe verging het destijds Kees? Tien maanden
na het ongeval zag ik hem voor het laatst terug.
Hij bleek in blakende gezondheid. Hij was zelfs
weer aan het trainen op de crossmotor. Toen ik
hem vroeg hoe het met zijn werk ging, keek hij me
verbaasd aan. ‘Werken? Maar dat doe ik nog niet. Ik
heb me nogal geen klap gemaakt, dokter!’
YOLO (Your Only Live Ones) bestond kennelijk
dertig jaar geleden ook al.

Literatuur:
1. Dehgan e.a. “Flail chest injuries: a review of outcomes and treatment practices from the National Trauma Data Bank”.
J Trauma Acute Care Surg. 2014 Feb;76(2):462-8.
2. Leinicke e.a. “Operative management of rib fractures in the setting of flail chest:
a systematic review and meta-analysis”. Ann Surg. 2013Dec;258(6):914-21.
3. Bottlang e.a. “Surgical stabilization of flail chest injuries with MatrixRIB implants:
a prospective observational study”. Injury 2013Feb;44(2):232-8.
4. Althausen e.a. “Early surgical stabilization of flail chest with locked plate fixation”.
J Orthop Trauma. 2011Nov;25(11):641-7.
5. Tanaka e.a. “Surgical stabilization or internal pneumatic stabilization? A prospective randomized study of management of
severe flail chest patients. J Trauma 2002Apr;52(4):727-32.
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Betrouwbaarheid schattingsmethodiek
PTSS-protocol
De intra- en interdoktervariatie van de schattingsmethodiek ter beoordeling van
de mate van invaliditeit bij psychische aandoeningen bij post-actieve militairen.
A.S. Fokkens, J.W. Groothoff, J.J.L. van der Klink, R. Popping, R.E. Stewart, L. van de Ven, S. Brouwer, J. Tuinstra
Tabel 1:
De schattingsmethodiek, onderverdeeld in vier rubrieken met
de tien subrubrieken

Achtergrond en onderzoeksvraag
Sinds 1 juli 2008 gebruikt het Zorgloket Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers (MOD) in Utrecht een
nieuwe schattingsmethodiek voor het bepalen van
beperkingen en van het percentage invaliditeit bij postactieve militairen met psychische aandoeningen. De
schattingsmethodiek maakt deel uit van een protocol
dat in stappen is ontwikkeld door verschillende
commissies. 1, 2 Het bestaat ook uit een scoringslijst die
na een verzekeringsgeneeskundige beoordeling wordt
ingevuld door een verzekeringsarts van het Zorgloket
MOD. Deze scoringslijst is een schattingsmethodiek
en bestaat uit vier rubrieken, die vervolgens zijn
onderverdeeld in tien sub rubrieken (zie tabel 1). 2
De ernst van de beperkingen is per subrubriek
uitgebreid beschreven en geclassificeerd, variërend
van klasse 0 ‘normaal’ tot en met klasse 5 ‘extreme
beperkingen’. Met de tien gescoorde subrubrieken
wordt het invaliditeitspercentage (IP) berekend.
Bij de invoering van het protocol en de
schattingsmethodiek in de praktijk, is besloten om
een betrouwbaarheidsstudie uit te voeren naar de
schattingsmethodiek.
De centrale vraag van de betrouwbaarheidsstudie luidt:
‘Is de nieuwe schattingsmethodiek ter beoordeling van
de mate van invaliditeit bij psychische aandoeningen
betrouwbaar en zo ja in welke mate?’. Het huidige
artikel is een verkorte versie van het Engelstalige
artikel ‘The mental disability military assessment tool:
a reliable tool for determining disability in veterans
with post-traumatic stress disorder’. 3

1

2

3

4

Rubriek

1. Activiteiten van het
1. Persoonlijke hygiëne en
dagelijkse leven 		zelfzorg
		
2. Mobiliteit
		
3. Slapen
		
4. Seksuele functie
2. Sociaal functioneren
5.
		
6.
			
		
7.
			

Basale communicatie
Communicatief sociaal
functioneren
Communicatieve
(emotionele) vaardigheid

3. Concentratie, doorzettings- 8. Structuur aanbrengen
vermogen en tempo
9. Huishoudelijke activiteiten
4. Adaptatie aan stressvolle
10. Omgaan met stressvolle
omstandigheden		gebeurtenissen

Methoden
Om de vraag over de betrouwbaarheid van de
schattingsmethodiek te beantwoorden is de
intradoktervariatie bepaald, de variatie binnen
een arts, en de interdoktervariatie, de variatie
tussen artsen. Voor deze studie zijn in totaal 24
beoordelingsgesprekken gefilmd van post-actieve
militairen met een verzekeringsarts van het Zorgloket
MOD. Dit gebeurde na goedkeuring van de betreffende
militair. Iedere film is vervolgens twee keer bekeken
en gescoord door groepen van vijf onafhankelijke
verzekeringsartsen.
Het gefilmde beoordelingsgesprek, voorbereiding en
uitvoering
Er geldt een aantal voorwaarden voor de post-actieve
militairen, waarvan het gesprek is gefilmd:
1) het betreft post-actieve militairen die een rekest
hebben ingediend voor een Militair Invaliditeits
Pensioen vanwege psychische klachten
2) er is sprake van een eerste beoordeling
3) de leeftijd is tussen 18 en 65 jaar
4) het beoordelingsgesprek vindt plaats bij het
zorgloket MOD in Utrecht

A.S. Fokkens, J. Tuinstra; Toegepast
GezondheidsOnderzoek, afdeling Gezondheidswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit Groningen
J.W. Groothoff, J.J.L. van der Klink, R.E. Stewart,
S. Brouwer; Sociale geneeskunde, afdeling
Gezondheidswetenschappen, UMCG, Rijksuniversiteit
Groningen
R. Popping; Afdeling Sociologie, Rijksuniversiteit
Groningen
L. van de Ven; UWV, Groningen
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Analyses
Het invaliditeitspercentage (IP) wordt voor alle
schattingen van de vijf artsen van de 24 films bepaald
van zowel de eerste meting als de herhaalde meting.
Dat betekent dat er per subrubriek twee maal N=120
uitkomsten zijn (vijf artsen * 24 films). De verdeling
van de geschatte klassen wordt gegeven per subrubriek.
Vervolgens is de intradoktervariatie en
interdoktervariatie bepaald. De intradoktervariatie
wordt weergegeven door het verschil tussen de eerste
en de herhaalde meting per verzekeringsarts.
Voor de interdoktervariatie wordt de range in
uitkomstmaat weergegeven van een groep van vijf
artsen die dezelfde film scoorden. Deze range is voor
alle 24 beoordeelde films berekend *.

De zorgcoördinatoren van het Zorgloket MOD
informeren en includeren de post-actieve militairen
voor dit onderzoek. Wanneer de militair toestemming
geeft voor het filmen van het beoordelingsgesprek
wordt dit doorgegeven aan het Zorgloket MOD en de
onderzoekers.
De onderzoekers maken gebruik van videoconferencing (filmen op afstand door middel van
beveiligde internet verbinding), zodat er geen extra
persoon bij het beoordelingsgesprek aanwezig is.
Op de film is alleen de post-actieve militair in beeld
te zien, eventueel een partner of iemand anders die
meegekomen is. De arts is alleen te horen. De arts van
het Zorgloket MOD voert het beoordelingsgesprek
zoveel mogelijk op reguliere wijze en heeft de
mogelijkheid om na afloop eventueel bijzonderheden
van het gesprek aan te geven. Een formulier met
achtergrondinformatie van de post-actieve militair
wordt na afloop van het beoordelingsgesprek door de
arts van het Zorgloket MOD ingevuld.
Wanneer het beoordelingsgesprek gefilmd is, vindt
er nog een inclusiemoment plaats. De films worden
namelijk bekeken en beoordeeld door een expert panel
(twee deskundigen nauw betrokken bij de opzet van
het schattingsinstrument). Het expertpanel bekijkt
of er voldoende subrubrieken in het gesprek aan bod
komen. Het expertpanel heeft geen enkele gefilmd
beoordelingsgesprek ge-excludeerd.

Het is niet mogelijk om een vergelijking te maken
tussen de uitkomsten van de onafhankelijke artsen
en de verzekeringsartsen van het MOD, onder andere
omdat de verzekeringsartsen MOD ook de causaliteit
en diagnose meenemen.
Resultaten
Kenmerken gefilmde post-actieve militairen
De 24 beoordelingsgesprekken op film waren
gesprekken met 23 mannelijke en één vrouwelijke
post-actieve militair met een gemiddelde leeftijd van
43 jaar (sd 6.3). Het gemiddelde IP, gescoord vanaf de
film door de onafhankelijke artsen, en dus niet door de
verzekeringsarts van het MOD, was 10% met een range
van 0% tot en met 50% IP.

Onafhankelijke verzekeringsartsen bekijken films
en scoren subrubrieken
De gefilmde beoordelingsgesprekken worden
bekeken door in totaal 14 onafhankelijke
verzekeringsartsen, steeds verdeeld in groepen
van vijf, in wisselende samenstellingen voor het
bepalen van de interdoktervariatie. Het gaat om
geregistreerde verzekeringsartsen die niet werkzaam
zijn bij het Zorgloket MOD. De verzekeringsartsen
zijn geworven en geselecteerd bij een sociale
zekerheidsinstelling en zijn getraind in het toepassen
van de schattingsmethodiek. Twee maanden na het
scoren van een film wordt dezelfde film door dezelfde
groep van artsen nogmaals bekeken en gescoord om de
intradoktervariatie te bepalen.
De onafhankelijke verzekeringsartsen schatten de
beperkingen van de post-actieve militair op film en
vullen de scoringslijst van het schattingsinstrument
in. Het kan zijn dat een betreffende subrubriek
volgens de onafhankelijke verzekeringsarts niet te
schatten is doordat deze, volgens de verzekeringsarts,
onvoldoende aan de orde is gekomen in het
beoordelingsgesprek. Er kan dan ‘niet aan de orde
gekomen’ ingevuld worden. Voor elke subrubriek wordt
een van de vijf klassen gescoord. De onderzoekers
berekenen vervolgens aan de hand van de ingevulde
scoringslijst het afgeronde invaliditeitspercentage
(IP). Het IP kan variëren van 0% tot en met 100% in
stappen van 5%.
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Verdeling van de gescoorde klassen
Tabel 2 laat de verdeling zien van gescoorde
klassen per subrubriek tijdens de eerste meting. De
verdeling bleek scheef: klasse 0 ‘normaal’ was vaak
gescoord en klasse 5 ‘extreme beperkingen’ was
nooit gescoord. Bij subrubriek ‘Slapen’ werden de
hoogste klassen gescoord, gevolgd door de subrubriek
‘Omgaan met stressvolle gebeurtenissen’, subrubriek
‘Communicatieve (emotionele) vaardigheid’ en
subrubriek ‘Communicatief sociaal functioneren’. ‘Niet
aan de orde gekomen’ wordt zelden gescoord, met
uitzondering van de subrubriek ‘seksuele functie’.

*
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Dit artikel beperkt zich tot twee figuren waarin de
intra- en interdoktervariatie inzichtelijk wordt gemaakt.
Het uitgebreidere Engelstalige artikel presenteert ook
resultaten van gewogen agreement percentages, berekend
met behulp van het programma AG09.

Tabel 2: Verdeling geschatte klasse over de subrubrieken, 1e meting
Subrubriek
Normaal
		

Geringe
beperking

Milde
beperking

Matige
beperking

Ernstige
beperking

Extreme
beperking

		

0

1

2

3

4

5

1

Hygiëne zelfzorg

117 (97.5)

1 (0.8)					

2 (1.7)

2

Mobiliteit

92 (76.7)

25 (20.8)

1 (0.8)

2 (1.7)				

NG

3

Slapen

17 (14.2)

30 (25)

55 (45.8)

12 (10)

5 (4.2)		

1 (0.8)

4

Seksuele functie

82 (68.3)

4 (3.3)

5 (4.2)

2 (1.7)

1 (0.8)		

26 (21.7)

5

Basale communicatie

117 (97.5)

2 (1.7)					

6

Sociale communicatie

43 (35.8)

50 (41.6)

16 (13.3)

5 (4.2)

6 (5)		

5 (4.2)

2 (1.7)		

1 (0.8)

7

Communicatieve vaardigheden

43 (35.8)

42 (35)

28 (23.3)

8

Structuur aanbrengen

80 (66.7)

29 (24.2)

8 (6.7)				

3 (2.5)

9

Huishoudelijke activiteiten

93 (77.5)

17 (14.2)

8 (6.7)				

2 (1.7)

10 Omgaan stressvolle gebeurtenissen 28 (23.3)

63 (52.5)

21 (17.5)

4 (3.3)

3 (2.5)

1 (0.8)		

N=vijf artsen x 24 films=120 per subrubriek
NG=”niet aan de orde gekomen”

Intradoktervariatie
In figuur 1 wordt het verschil tussen de eerste
en de herhaalde meting per verzekeringsarts in
invaliditeitspercentage weergegeven. In 98 van de 120
scores (81.2%) bleek het verschil tussen de eerste en de
tweede meting 5% of minder. De figuur laat zien dat de
verschillen normaal verdeeld zijn: de tweede meting
was niet consequent hoger of juist lager dan de eerste
meting.

Figuur 2: Percentage tussen de laagst en hoogst scorende arts,
range percentage invaliditeitspensioen van de vijf artsen (N=24)

Discussie
Deze studie onderzoekt de intradoktervariatie en de
interdoktervariatie van het invaliditeitspercentage,
als uitkomstmaat van een nieuwe scoringslijst in de
schattingsmethodiek. Deze methodiek wordt toegepast
door verzekeringsartsen van het Zorgloket MOD bij
post-actieve militairen met psychische aandoeningen.
De intra- en interdoktervariatie zijn bepaald voor
onafhankelijke verzekeringsartsen die de scoringslijst
toepassen op gefilmde gesprekken tussen een postactieve militair en een verzekeringsarts van het
Zorgloket MOD.
Op basis van de resultaten van de huidige
studie kan worden geconcludeerd dat er weinig
intra- en interdoktervariatie is wanneer zij deze
schattingsmethodiek toepassen. Dat betekent dat de
schattingsmethodiek een betrouwbaar instrument is.
Weinig variatie binnen en tussen artsen is een goede
indicatie voor een betrouwbaar instrument. In de
literatuur en in vergelijkbaar onderzoek wordt een
percentage overeenstemming van 70% of hoger als
goed beschouwd en van 90% of meer als excellent. 4

Figuur 1: Het verschil in percentage IP tussen de eerste en de
tweede meting per verzekeringsarts (N=120)

Interdoktervariatie
In figuur 2 is de range weergegeven van
de uitkomstmaat IP per film tussen de vijf
verzekeringsartsen. In 17 van de 24 films (70.8%)
is de range tussen de laagst scorende arts en de
hoogst scorende arts van de groep van vijf artsen
10% of minder. Eén film laat een grotere range
zien van 30%. De arts met de hoogste uitkomst in
invaliditeitspercentage scoorde relatief hoog op de
subrubriek ‘Omgaan met stressvolle gebeurtenissen
met ‘klasse 4’ in vergelijking met ‘klasse 2’ door de
andere vier artsen. De arts met de laagste uitkomst
in invaliditeitspercentage scoorde relatief laag op de
subrubriek ‘Communicatief sociaal functioneren’ met
‘klasse 1’ in vergelijking tot ‘klasse 4’ door de andere
drie artsen en ‘klasse 3’ door één andere arts.
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kant komen de bevindingen van de studie overeen
met de bevindingen in de studie van De Raad et al. 9
Zij vonden een vergelijkbaar percentage invaliditeit.
Daarnaast is de groep post-actieven militairen in de
huidige studie die toestemming gegeven heeft voor
het filmen van het beoordelingsgesprek vrij hoog, met
64%.

Een sterk punt van dit onderzoek is dat door het
gebruik van films een groep artsen tegelijkertijd
hetzelfde gesprek kon bekijken, de scoringslijst daarop
kon toepassen en twee maanden later opnieuw. Er is
gekozen voor een interval van twee maanden tussen
de eerste en de tweede meting voor de bestudering
van de intradoktervariatie. Deze periode wordt lang
genoeg geacht om te voorkomen dat artsen hun eerste
beoordeling onthouden. Er is echter geen gouden
standaard voor het interval in dergelijke studies Deze
varieert van twee dagen tot zes maanden 5-8 en er lijkt
geen sprake te zijn van een leereffect of het herinneren
van de eerste meting bij de tweede meting. 3
Een beperking van deze studie is dat er sprake kan zijn
geweest van selectie bias. Bij geen van de subrubrieken
is een extreme beperking gescoord. De meeste scores
betroffen milde of geen beperkingen. Aan de andere

De betrouwbaarheidsstudie is een belangrijke stap in
het onderzoek van de psychometrische kwaliteiten
van de schattingsmethodiek. In een aanvullende
studie heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen
de scoringslijst van de schattingsmethodiek en de
AMA-guides 6e druk. 10 Verder onderzoek is nodig
naar de toepasbaarheid en de aansluiting van de
schattingsmethodiek in de praktijk.
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Depressie en angst bij de WIA-poort
B. Cornelius*

Samenvatting

en niet-werkende Nederlanders. 1,2 De meeste
werknemers die uitvallen met psychische problemen
herstellen voldoende om het werk na verloop van tijd
te kunnen hervatten. Bij sommigen is de problematiek
echter chronisch of vindt na een periode van
verbetering steeds weer een terugval plaats. Dan kan
het ziekteverzuim langdurig worden en kan na twee
jaar verzuim een beroep op de WIA worden gedaan.
Psychische aandoeningen zijn een belangrijke (mede)
oorzaak van arbeidsongeschiktheid (WIA). Van de
mensen met een WIA-toekenning in 2010 heeft
31% een psychische aandoening als hoofddiagnose
en 10% als nevendiagnose bij een lichamelijke
hoofdaandoening. 3 De meest voorkomende psychische
aandoeningen in de WIA zijn depressie (10%),
overspanning (4%) en posttraumatische stressstoornis
(3%). Ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals
ernstige persoonlijkheidsstoornissen, manische
depressie, schizofrenie en psychosen komen bij bijna
6% voor. Wanneer een WIA-uitkering wordt toegekend
wegens een psychische aandoening is in 75% van de
gevallen sprake van volledige arbeidsongeschiktheid.
Zowel bij psychische als lichamelijke aandoeningen is
het verblijf in de WIA vaak langdurig. De persoonlijke
en maatschappelijke kosten zijn daardoor hoog.
Belangrijk is te weten of de arbeidsongeschiktheid

Uit onderzoek onder WIA-aanvragers blijkt dat
stemmingsstoornissen en angststoornissen vaak
niet herkend worden bij langdurig verzuimers en
daardoor ook niet bij de WIA-claimbeoordeling.
Het niet herkennen en niet goed behandelen van
deze aandoeningen kan tot gevolg hebben dat
mensen onnodig in de WIA terecht komen of er
langer verblijven dan nodig. Bedrijfsartsen en
verzekeringsartsen in Ziektewet en WIA moeten hier
alert op zijn. Met een korte screeningsvragenlijst
kunnen WIA-verzekeringsartsen deze psychische
stoornissen mogelijk gemakkelijker herkennen en
adviseren over de juiste behandeling.
Wordt psychische problematiek bij WIAaanvragers voldoende herkend en behandeld?
Bijna twee miljoen Nederlanders tussen 18 en 65 jaar
hebben of hadden in het afgelopen jaar een psychische
aandoening. Hierin is weinig verschil tussen werkende

*

B. Cornelius, Senior ondezoeker KVCG
Afdeling Gezondheidswetenschappen, UMCG

GAVscoop, jaargang 19, nummer 1, mei 2015

12

voorkomen of bekort had kunnen worden. Worden
psychische aandoeningen voldoende herkend bij
WIA-aanvragers, worden ze adequaat behandeld
en hoe kan de diagnostiek verbeterd worden? Dit
artikel gaat in op deze vragen op basis van een recent
promotieonderzoek naar psychische problematiek
onder 375 mensen die een WIA-aanvraag deden: de
PREDIS-studie 4 (box 1).

geclassificeerd in de DSM-IV en kunnen dus
ook niet worden gediagnosticeerd met de CIDI.
Aanpassingsstoornissen vallen wel onder de
DSM-IV, maar kunnen niet worden vastgesteld
met de CIDI. Het is daarom niet mogelijk om de
overeenkomsten en verschillen tussen CAS- en
DSM-IV-diagnose voor alle deelnemers sluitend
vast te stellen. Wel is dit voor enkele specifieke,
veel voorkomende stoornissen mogelijk, namelijk
stemmingsstoornissen en angststoornissen.

Box 1: de PREDIS cohort studie
Demografische kenmerken en representativiteit
De 346 geïnterviewde deelnemers aan het
cohortonderzoek bestonden voor 50,3% uit
mannen. De gemiddelde leeftijd was 49,8 jaar.
Ruim tweederde was middelhoog opgeleid. De
deelnemers zijn ten aanzien van de psychische en
lichamelijke diagnoses (zoals in CAS vastgelegd
door de verzekeringsarts) representatief voor alle
mensen die in Nederland een WIA-uitkering
hebben aangevraagd in 2006 en 2007. De
deelnemers zijn wel iets ouder en iets hoger
opgeleid dan landelijk.

Opzet
De PREDIS (PREdicting DISability) studie is
een cohortonderzoek met een follow-up van
één jaar gericht op psychische aandoeningen
en langdurige arbeidsongeschiktheid. De
onderzoeksgroep bestaat uit 375 personen
die na twee jaar ziekteverzuim bij UWV een
aanvraag voor een WIA-uitkering indienden
tussen 1 oktober 2008 en 31 december 2009.
Het onderzoek vond plaats bij UWV-kantoor
Groningen, dat de gehele provincie Groningen
en een deel van Drenthe bedient. De respons
was 24%. De deelnemende WIA-aanvragers
werden op twee momenten onderzocht: vlak na
de WIA-claimbeoordeling (T0) en één jaar later
(T1). Om vast te stellen of deelnemers voldeden
aan de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, 4e herziene versie) criteria
voor een psychische aandoening, werden zij op
T0 geïnterviewd met de Composite International
Diagnostic Interview, versie 3.0 (CIDI), door
getrainde en gecertificeerde lekeninterviewers.
Bijna alle interviews werden bij de respondent
thuis face-to-face afgenomen, dus niet telefonisch.
Met de CIDI is ook vastgesteld hoe ernstig de
gevonden DSM-stoornis is, op welke leeftijd
deze is ontstaan en of de DSM-stoornis ooit is
behandeld. Bij 346 van de 375 deelnemers kon de
CIDI worden afgenomen.

Het onderzoek richt zich op de meest voorkomende
psychische aandoeningen: stemmingsstoornissen
en angststoornissen. Deze stoornissen blijken vaak
op jonge leeftijd te ontstaan, vaak niet of later dan
wenselijk behandeld te zijn en lang niet altijd te
worden herkend bij en voorafgaand aan de WIAclaimbeoordeling. Het onderzoek wijst uit dat een
korte screeningslijst kan helpen om een psychische
aandoening beter te herkennen bij mensen die
een WIA-uitkering aanvragen en om na te gaan
of zij adequaat zijn behandeld. Verzekeringsartsen
kunnen vervolgens advies geven over adequate
behandeling.
Verzekeringsarts baseert diagnose grotendeels
op informatie behandelend artsen

CIDI/DMS-IV-diagnoses versus CAS-diagnose
WIA-claimbeoordeling
De CIDI is ontwikkeld door de Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) en wordt
wereldwijd toegepast in grootschalig
epidemiologisch onderzoek. Enkele bij WIAaanvragers zelden voorkomende psychiatrische
diagnoses zijn in de PREDIS-studie niet
meegenomen. De CIDI-uitkomsten zijn gekoppeld
aan gegevens van UWV over persoonskenmerken
en de hoofd- en nevendiagnosen (CAS-code) die
door de verzekeringsartsen werden vastgelegd
bij de claimbeoordeling. De psychische CAScodes gebruikt bij de claimbeoordeling omvatten
een bredere groep psychische aandoeningen
dan de DSM-IV. Overspanning en burnout
zijn officiële CAS-diagnoses, maar zijn niet
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Uit onderzoek in de eerstelijns- en
bedrijfsgezondheidszorg is bekend dat
behandelend artsen 5 en bedrijfsartsen 6 psychische
stoornissen nogal eens niet herkennen. In eerder
onderzoek onder mensen die een WAO- of
een WIA-uitkering ontvingen in verband met
psychische arbeidsongeschiktheid, bleken ook
verzekeringsartsen psychische problemen beperkt
te onderkennen. 7 Verzekeringsartsen verrichten bij
de claimbeoordeling meestal zelf geen diagnostiek,
maar baseren zich in belangrijke mate op
medische informatie van de behandelend artsen.
Deze informatie stuurt de bedrijfsarts of de ZWArboverzekeringsarts (verzekeringsartsen die bij
het UWV de ziektewetclaim van vangnetters, zoals
uitzendkrachten en werkzoekenden, beoordelen)
mee met het re-integratieverslag. Het niet herkennen
van psychische problematiek in de twee jaren
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Psychische stoornissen vaak tientallen jaren
eerder ontstaan

ziekteverzuim of in de periode daaraan voorafgaand,
heeft daarom gevolgen voor de diagnostiek van
WIA-verzekeringsartsen. In de PREDIS-studie is onder
andere onderzocht of bij de WIA-claimbeoordeling
stemmingsstoornissen en angststoornissen goed
worden herkend. Om deze vraag te beantwoorden
zijn in een dwarsdoorsnedeonderzoek de
diagnosecodes (CAS) zoals vastgelegd bij de WIAclaimbeoordeling, vergeleken met de diagnose (DSMIV) vastgesteld met de CIDI (Composite International
Diagnostic Interview, een gestructureerde
interviewmethodiek). 8
Zowel het niet herkennen van psychische
problematiek als het vaststellen van de verkeerde
psychische diagnose, wordt in dit artikel beschouwd
als onderherkenning.

In tabel 2 is ook de mediane 9 leeftijd van het
ontstaan van de aandoening gegeven. Zo is de
mediane leeftijd voor depressie 28 jaar. Dit betekent
dat de helft van de WIA-aanvragers die ooit in hun
leven last hadden van depressie, hiervan al voor het
28e jaar last kreeg. De andere helft kreeg de eerste
depressie na het 28e jaar. Voor alle stoornissen
in tabel 2 geldt dat deze vaak al in de jeugd of op
jongvolwassen leeftijd zijn ontstaan. Kennelijk waren
WIA-aanvragers gedurende een lange periode in
staat om ondanks de chronische psychische klachten
door te blijven werken en meldden zij zich pas veel
later ziek, mogelijk als gevolg van bijkomende en
verergerende problemen.
Voor de WIA-beoordeling is het vooral van belang
of de psychische stoornis ook in de verzuimperiode
aanwezig was. Bij meer dan de helft van de mensen
die ooit in hun leven een stemmings- of angststoornis
kregen, was dit in het jaar voorafgaand aan de WIAbeoordeling het geval. Aangezien de aandoening
vaak vroeg in het leven ontstaat en de gemiddelde
leeftijd van de WIA-aanvragers 50 jaar is (zie box 1),
gaat het kennelijk bij velen om een stoornis met een
lange voorgeschiedenis en een chronisch beloop. De
laatste kolom in tabel 2 geeft aan bij welk deel van
de WIA-aanvragers met een specifieke stoornis deze
als chronisch beschouwd kan worden. 10 Dysthymie
heeft het vaakst een chronisch beloop en depressie
het minst vaak.

Vóórkomen van stemmings- en
angststoornissen bij WIA-aanvragers
In de PREDIS-studie staan twee psychische stoornissen
centraal: stemmingsstoornissen en angststoornissen.
In tabel 1 staat hoe vaak deze aandoeningen bij
WIA-aanvragers zijn vastgesteld met de CIDI. De
helft van de WIA-aanvragers (51%) heeft ooit in het
leven last gehad van een stemmingsstoornis en/of
van een angststoornis (53%). Er zijn drie vormen van
stemmingsstoornissen. De meest voorkomende is
depressie, de overige twee zijn dysthymie en bipolaire
stoornis. Bij de angststoornissen zijn zes vormen
onderscheiden, waaronder de sociale fobie en de
posttraumatische stressstoornis.

Tabel 1.
		

Lifetime- en jaarprevalentie, (mediane) leeftijd van ontstaan en mate van chronisch beloop van DSM-IV stemmings- en
angststoornissen (n=346)

				
mediane
		
lifetimejaarleeftijd van
		prevalentie
prevalentie
ontstaan
		(%)
(%)
(jaren)
				
enigerlei stemmingsstoornis		

50,6

dysthymie 		

9,5

8,4

31

0,88

43,1

24,0

28

0,56

5,2

3,5

17

0,67
0,62

depressie		
bipolaire stoornis 		

28,6		

mate van
chronische
beloop a
0,57

				
enigerlei angststoornis		

53,2

32,9		

sociale fobie		

17,3

10,7

12

0,62

specifieke fobie		

13,0

8,4

10

0,65

paniekstoornis		

a

7,2

4,6

25

0,64

gegeneraliseerde angststoornis		

18,2

10,4

26

0,57

posttraumatische stressstoornis		

17,9

11,0

23

0,61

obsessief-compulsieve stoornis		

7,2

4,6

21

0,64

Jaarprevalentie gedeeld door lifetimeprevalentie
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Stemmings- en angststoornissen worden vaak
niet goed herkend

gegeneraliseerde angststoornis rapporteerde 64%
ernstige beperkingen in het werk.

Bij 346 WIA-aanvragers uit het PREDIS-onderzoek is
met de CIDI bepaald of ze een psychische stoornis
hebben volgens de DSM-IV, onafhankelijk van CASdiagnostiek van de verzekeringsarts.
Bij een vergelijking tussen de DSM-IV classificatie
als uitkomst van de CIDI en de CAS-code die de
verzekeringsarts vastlegt bij de WIA-beoordeling,
blijkt dat een stemmingsstoornis of een angststoornis
lang niet altijd herkend wordt. Bij slechts 11 van de
33 personen waarbij met de CIDI een recente DSMIV stemmingsstoornis werd vastgesteld, legde de
verzekeringsarts bij de WIA-claimbeoordeling deze
zelfde aandoening vast in CAS. Of de verzekeringsarts
wel een andere psychische aandoening heeft
vastgelegd, is niet onderzocht. Omgekeerd blijkt van
de 37 stemmings-stoornissen die de verzekeringsarts
vastlegde in CAS, maar in 11 gevallen sprake te
zijn een DSM-IV stemmingsstoornis (tabel 2).
Angststoornissen worden veel vaker niet herkend:
bij slechts 15 van de 70 personen met een DSMIV angststoornis, werd deze stoornis bij de WIAbeoordeling in CAS vastgelegd.

Psychische aandoeningen bij WIA-aanvragers
vaak niet of laat behandeld

Tabel 2.
		

Uit eerder onderzoek is bekend dat bij veel mensen
die een beroep doen op de eerstelijnsgezondheidszorg
psychische problematiek lang niet altijd wordt
onderkend en veelal niet (adequaat) wordt
behandeld 11,12, terwijl voor de meeste psychische
stoornissen wel behandelingen beschikbaar zijn
met bewezen effectiviteit. Uit recent onderzoek in
Nederland bleek dat huisartsen hun behandeling
richten op de ernstiger gevallen. 13 De vraag is
of mensen met psychische problematiek die zo
ernstig is dat ze daardoor het werk gedurende
twee jaar verzuimen en een WIA-aanvraag doen,
adequate behandeling hebben (gehad). Voor het
antwoord op deze vraag is onderbehandeling
van stemmings- en angststoornissen in de
PREDIS-studie onderzocht in twee groepen: een
groep met een lichamelijke aandoening als CAShoofddiagnose bij WIA-instroom en een groep met
een psychische aandoening als CAS-hoofddiagnose.

Overeenstemming (%) in diagnose van stemmingsstoornissen en angststoornissen volgens CIDI in DSM-IV en
verzekeringsarts (VA) in CAS
ja, volgens CIDI

nee, volgens CIDI

(DSM-IV)

(DSM-IV)

totaal

stemmingsstoornis			
ja, volgens VA (CAS)

11 (33%)

26 (8%)

37 (11%)

nee, volgens VA (CAS)

22 (67%)

284 (92%)

306 (89%)

33 (100%)

310 (100%)

343 (100%)

totaal

			
angststoornis			
ja, volgens VA (CAS)

15 (21%)

6 (2%)

21 (6%)

nee, volgens VA (CAS)

55 (79%)

267 (98%)

322 (94%)

70 (100%)

273 (100%)

343 (100%)

totaal

Onderbehandeling werd gedefinieerd als: het
eerste behandelcontact vond plaats drie jaar na de
eerste symptomen of er was nog nooit behandeling
geweest. 14 In de groep met een lichamelijke CAShoofddiagnose bleken 19 van de 43 personen
met DSM-IV depressie niet of pas na drie jaar te
zijn behandelend. Ditzelfde geldt voor 8 van de
15 personen met een DSM-IV gegeneraliseerde
angststoornis en 12 van de 15 personen met een
DSM-IV sociale fobie. In de groep met een psychische
CAS-hoofddiagnose bleken deze stoornissen voor
respectievelijk 18 uit 40, 7 uit 21 en 17 uit 21 te zijn
onderbehandeld. Ook in deze psychische subgroep
(CAS) had een aantal mensen nog nooit behandeling
gehad voor hun psychische klachten. Alleen DSMIV depressies bleken in deze groep in alle gevallen te
zijn (worden) behandeld, zij het voor bijna de helft
pas drie jaar na de eerste klachten.

Het komt ook voor dat de verzekeringsarts bij de
WIA-beoordeling geen enkele psychische aandoening
vaststelt (maar alleen één of meer lichamelijke
aandoeningen), terwijl met de CIDI wel een DSM-IV
psychische stoornis wordt geconstateerd. Bij 4% van
de WIA-aanvragers die volgens de verzekeringsarts
alleen een lichamelijke aandoening hadden, bleek
in de voorgaande maand sprake van een DSM-IV
stemmingsstoornis. Bij 11% werd een DSM-IV
angststoornis vastgesteld.
Met de CIDI is ook vastgesteld in welke mate de
aandoening beperkingen oplevert op de belangrijke
levensterreinen werk, relaties, sociale activiteiten en
huishouden. 82% van de WIA-aanvragers met een
depressie in het voorgaande jaar, bestempelden hun
beperkingen in het werk als ernstig. Op de overige
drie levensterreinen kwamen ernstige beperkingen
wat minder vaak voor. Van de mensen met een
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Met een korte screeningslijst kan de
verzekeringsarts psychische problemen goed
herkennen

te stellen en om behandelmogelijkheden na te
gaan. Uit onderzoek onder werknemers blijkt dat
psychiatrische consultatie de verzuimduur bekort
en werkhervatting bevordert. 16 In goed overleg
met de huisarts kan de verzekeringsarts er zo aan
bijdragen dat de psychische aandoening alsnog
wordt behandeld.

Mensen in de Ziektewet en zieke werknemers
moeten al het mogelijke doen om hun gezondheid
te bevorderen en het werk te hervatten. WIAaanvragers hebben de wettelijke plicht om ‘een naar
algemeen medische maatstaven adequate behandeling te
ondergaan, om zich geneeskundig te laten behandelen,
om aanwijzingen van de behandelend arts en de
verzekeringsarts op te volgen in opdracht van het UWV
en om zijn genezing niet te belemmeren’. 15 Deze
bepaling is opgenomen om de uitkeringslasten
zo veel mogelijk te beperken. Het is in dat licht
belangrijk dat verzekeringsartsen bij de beoordeling
van de WIA-claimaanvraag onderzoeken of de
aanvrager de juiste behandelingen heeft ondergaan.
Een goede diagnose van de ziekte is erg belangrijk
voor het bepalen van de noodzaak tot (verdere)
behandeling. Maar hoe kan een verzekeringsarts tot
nu toe verborgen psychische problemen opsporen,
binnen de relatief beperkte tijd die beschikbaar is
voor een WIA-claimbeoordeling? Met de CIDI kan
een psychische stoornis goed worden vastgesteld,
maar het interview is zeer tijdsintensief. In de
PREDIS-studie is onderzocht of de veel kortere
Kessler Psychological Distress Scale met tien vragen
(K10) in staat is om WIA-aanvragers te screenen
op psychische stoornissen volgens de DSM-IV. Dit
blijkt het geval te zijn. Verzekeringsartsen kunnen
de K10 bij het WIA-claimbeoordelingsgesprek
gebruiken als hulpmiddel om na te gaan of er
sprake is van een actuele psychische stoornis, zoals
een angststoornis of een depressie. In het WIAclaimbeoordelingsgesprek kan de verzekeringsarts op
basis van de antwoorden op de afzonderlijke items
van de K10 expliciet doorvragen naar psychische
klachten en samenhangende beperkingen.
Vervolgens kan de verzekeringsarts nagaan welke
behandeling de WIA-aanvrager heeft (gehad) en of
er nog mogelijkheden zijn om (verder) te herstellen.
Om dat te beoordelen moet de verzekeringsarts goed
op de hoogte zijn van evidence-based behandelingen
in de eerste- en de tweedelijnsgezondheidszorg. Op
basis hiervan kan de verzekeringsarts conform de
verzekeringsgeneeskundige protocollen een advies
geven over de resterende behandelmogelijkheden.
Het kan zijn dat voor een goed oordeel en advies een
tweede beoordelingsgesprek nodig is. Soms kan een
psychiatrische expertise nodig zijn om een diagnose
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Screeningslijst voor herkenning tijdens
verzuimperiode
In het algemeen geldt dat hoe eerder een ernstige
psychische aandoening wordt opgespoord, hoe
groter de kans is op herstel van gezondheid
en functioneren. Daarom is vooral ook in de
voorgaande periode van ziekteverzuim een
adequate herkenning van psychische problemen erg
belangrijk. Of de K10 ook geschikt is voor gebruik
door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts die
werkt voor de vangnet-Ziektewet, weten we niet: de
betrouwbaarheid van de K10 is alleen vastgesteld bij
WIA- aanvragers. Voor deze doelgroep zijn echter
andere vragenlijsten geschikt gebleken, zoals de
Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). 17 Met deze
vragenlijst kan in deze groep onderscheid gemaakt
worden tussen min of meer normale stressreacties
en een echte stoornis, angst of depressie.
Hoe effectief is behandeling na lange tijd van
onderbehandeling?
In welke mate een betere (en snellere) herkenning
gevolgd door een adequate behandeling WIAinstroom kan terugdringen (of de duur kan
bekorten), is niet bekend. Het is echter de moeite
van het onderzoeken zeker waard. Uit onderzoek
onder mensen die met psychische problemen naar
de huisarts gaan, blijkt dat vooral depressie goed en
kosteneffectief te behandelen is met psychologische
interventies, medicijnen en collaborative care. 18 Het
is echter maar de vraag of psychische aandoeningen
die nooit eerder zijn onderkend en behandeld, en
die samenhangen met langdurig ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid met eerstelijns interventies
alsnog effectief te behandelen zijn. Mogelijk
zijn voor deze mensen meer intensieve en
multidisciplinaire tweedelijns interventies nodig.
Binnen het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
(KCVG) is onderzoek gaande naar de effectiviteit van
dergelijke interventies in deze doelgroep.
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De invloed van ziektegedrag op herstel
bij letsel
P.G. Warmenhoven*
Het optreden van depressie en posttraumatische
stressstoornis (PTSS) na ongevallen is bekend.
Hierover worden in de literatuur percentages van
45% voor depressieve symptomen en 20% voor PTSS
vermeld. Voor polytrauma-patiënten is het al langer
gebruikelijk een psycholoog in een vroeg stadium bij
de behandeling te betrekken. Bij geïsoleerde letsels
van de bovenste extremiteit (het onderwerp in dit
proefschrift) wordt door orthopeden en chirurgen
slechts zelden een psycholoog ingeschakeld.
Het proefschrift is opgebouwd uit gepubliceerde
artikelen gebaseerd op onderzoeken die de
promovendus heeft gedaan in het Massachusetts
General Hospital Harvard van de Medical School in
Boston.
In de inleiding bespreekt Bot de achtergronden van
’illness behaviour’ oftewel ziektegedrag. Ziektegedrag
bepaalt waarom bij vergelijkbare klachten de ene
patiënt direct naar een arts gaat en een andere patiënt
pas veel later medische hulp inroept. Psychologische
factoren zoals pijncatastrofering (misinterpretatie van
pijnsignalen), hypochondrie of angst voor pijn, zijn
onderdeel van ’illness behaviour’.
De hoofdstukken van het proefschrift beschrijven de
invloed van psychologische factoren op aandoeningen
van de bovenste extremiteit. Psychologische klachten
zoals PTSS en depressie komen voor bij een derde
van de patiënten na een orthopedisch trauma. Deze
psychologische factoren hebben een negatieve invloed
op de gezondheid van de patiënt.

In december 2013 promoveerde arts-assistent Arjan Bot
tot doctor in de geneeskunde aan de Universiteit van
Amsterdam. Arjan Bot is in opleiding tot orthopedisch
chirurg. Het onderwerp van de dissertatie is voor een
orthopedisch chirurg opmerkelijk.

De onderzoeken werden uitgevoerd met vragenlijsten
die ontwikkeld zijn om psychologische factoren
en gezondheid te meten, zoals de DASH en de
QuickDASH. Ook werden vragenlijsten gebruikt om de
algemene gezondheid, tekenen van depressie en angst
voor pijn te meten.

Tijdens een bijeenkomst van traumachirurgen en
orthopedisch chirurgen gaf de promovendus een
voordracht over zijn proefschrift. Het was voor de
aanwezigen nieuw te horen hoe belangrijk psychische
factoren kunnen zijn bij het herstel na trauma’s van de
bovenste extremiteit. Bot stelt niet alleen dat herstel
gerelateerd is aan de psychische houding, maar dat ook
het ervaren van beperkingen sterk gerelateerd is aan
de instelling van de patiënt. Voor de sterk somatisch
ingestelde specialisten was dit betrekkelijk nieuw
en zeker niet iets waar in de dagelijkse praktijk op
ingespeeld wordt.
*

Een aantal hoofdstukken wil ik toelichten.
In hoofdstuk 3 beschrijft de promovendus onderzoek
naar het herstel na een distale radiusfractuur. Door
Bot wordt geconcludeerd dat psychologische factoren
een belangrijke rol spelen in het herstelproces na een
fractuur van de distale radius en van grote invloed
zijn op het resultaat van behandeling en de blijvende
’disability’. Veelal is er uitsluitend aandacht voor
somatisch/anatomische factoren en wordt getracht

P.G. Warmenhoven, traumachirurg
Warmenhoven Chirurgisch Advies en Expertise
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met bijvoorbeeld fysiotherapie aan herstel te werken.
Bot verwijst naar literatuur waarin is aangetoond dat
ondersteuning met fysiotherapie niet resulteert in een
betere ‘range of motion’ na behandeling wegens een
distale radiusfractuur. Cognitieve gedragstherapie is
van groter belang omdat hierdoor misinterpretaties
van pijn en angst kunnen worden gereduceerd.
In hoofdstuk 7 wordt de correlatie tussen de
woordkeuze van de patiënt en psychologische factoren
onderzocht. Woordgebruik van de patiënt kan ’illness
behaviour’ reflecteren. Een prospectieve studie met
61 opeenvolgend geïncludeerde patiënten toont
aan dat uitspraken van patiënten in een bepaalde
categorie corresponderen met psychologische factoren,
pijnintensiteit en ’disability’. De uitspraken van
patiënten kunnen in aanvulling op de uitkomsten van
scores door middel van vragenlijsten een indruk geven
van de aanwezigheid van psychische klachten en
kunnen reden zijn een psycholoog in te schakelen.
Hoofdstuk 8 beschrijft onderzoek naar de correlatie
tussen uitspraken die patiënten over hun aandoening
doen en ’disability’. De conclusie luidt dat dit verband
er is.

de uitkomst van behandeling kunnen verbeteren.
Daarmee kunnen blijvende invaliditeit en beperkingen
verminderd worden.
De meeste chirurgen en orthopedisch chirurgen
hebben geen scholing gehad in het herkennen van
gedrag dat een negatieve invloed op het herstel geeft.
Het kennisnemen van de bevindingen uit dit
proefschrift zou kunnen leiden tot alertheid hiervoor
en het in die gevallen verwijzen naar een psycholoog
die gespecialiseerd is in deze problematiek.
Tot slot: het voorblad van het proefschrift behoeft
enige toelichting. Het verband met de kreeft en het
onderwerp van de dissertatie is dat lange tijd een
misverstand bestond over de ’lobster trap’.
Ten onrechte werd gedacht dat een kreeft gevangen
werd omdat hij niet uit de val terug kon. Videoonderzoek toonde echter aan dat de kreeft dat wel
kan en de val in en uit gaat. Het vangen van de
kreeft berust op toeval. De kreeft is ongelukkigerwijs
in de val aanwezig op het moment dat de val wordt
opgehaald en niet omdat de kreeft er niet uit kan.
Dergelijk misinterpretaties van de werkelijkheid
kunnen zich bij patiënten ook voordoen. De gevolgen
van misinterpretaties kunnen, als zij niet onderkend
worden, grote invloed hebben op het eindresultaat van
de behandeling en het herstel van het letsel.
Met dit proefschrift hoopt de promovendus
een bijdrage te leveren aan dit herkennen van
misinterpretaties.
Het is zeker aan te bevelen dit proefschrift te lezen.

De conclusie van Bot op grond van zijn gedegen
patiëntonderzoek is dat een (orthopedisch) chirurg
die traumapatiënten behandelt zich bewust moet zijn
van de significante correlatie tussen psychologische
factoren en ’disability’, ziekteverzuim, ’informed
shared decision making’ en patiënttevredenheid.
Een tweede conclusie is dat een verwijzing naar een
psycholoog zou moeten worden overwogen als de
chirurg opvallende psychologische factoren vermoedt.
Ten derde zou een evaluatie door een expert in de
psychologie een additionele behandeling kunnen
bieden bij patiënten met een traumatische of een niettraumatische aandoening van de bovenste extremiteit.
Dit proefschrift benadrukt de invloed van ’coping’,
depressie en andere psychologische factoren op de
’disability’.
Aan het eind van de voordracht over zijn proefschrift
gaf een groot deel van de aanwezigen aan in de
toekomst zeker op deze psychologische factoren
te gaan letten en in voorkomende gevallen een
psycholoog (eerder) in te schakelen.
Het vroegtijdig inschakelen van een psycholoog na
trauma’s van het steun- en bewegingsapparaat zou
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Via onderstaande QR-code is het proefschrift digitaal
beschikbaar.
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Wat is een mens waard?
E.H.B. van Strien*

internationaal gebruikte barema’s zoals de schaal
van de ‘War Pension Committee’. Kortom: een reeks
van barema’s die ieder hun eigen waarderingen en
percentages kennen voor diverse rubrieken en letsels.
Een Europese eenheid is nog steeds ver te zoeken. Dit
terwijl het doel van de baremale schatting nu juist is
om te komen tot een uniforme wijze van bepalen van
de invaliditeit.

Vorig jaar heeft de CIA (Commissie Invaliditeit
en Arbeidsongeschiktheid) van de Nederlandse
Orthopedische Vereniging (NOV) een ‘concept‘
uitgebracht van hun aanvullende richtlijnen
op de ‘Guides to the Evaluation of Permanent
Impairment’ van de American Medical Association
(kortweg AMA Guides), 6e editie. In Nederland
worden de AMA Guides gebruikt voor het bepalen
van invaliditeitspercentages in het kader van
letselschaderegeling (eigenlijk alleen nog dienend als
indicatie voor de vaststelling van het smartengeld)
en voor de vaststelling van uitkeringen in het
kader van ongevallenverzekeringen (in vrijwel alle
ongevallenpolissen wordt verwezen naar de AMA
Guides).
In 1971 verscheen de eerste editie van de AMA
Guides, die toen door slechts enkele medisch
adviseurs voorzichtig gebruikt werd bij het inschatten
van invaliditeit ten gevolge van letselschade. Vanaf
de tweede editie van de AMA Guides (1984) hebben
de Guides zich in Nederland een vaste plaats
verworven bij invaliditeitsschattingen. In 1988 heeft
de NOV voor het eerst aanvullende richtlijnen op
de AMA Guides opgesteld, waarmee beoogd werd de
AMA Guides meer in overeenstemming te brengen
met Nederlandse maatstaven. In 1992 volgde de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) met
een aanvullende richtlijn op neurologisch gebied.
Nederland had en heeft geen eigen barema, en men
heeft de voorkeur gegeven aan deze aanvullingen
boven het ontwerpen van een eigen barema.
Nederland is daarmee het enige land in Europa
dat gebruik maakt van en zich baseert op de AMA
Guides.
Er bestaan in Europa vele barema’s naast elkaar,
vrijwel elk Europees land heeft zijn eigen barema.
Alleen het Verenigd Koninkrijk en Ierland kennen
geen baremale invaliditeitsschatting. Al deze
barema’s gaan uit van een forfaitaire vaststelling
van invaliditeitspercentages. Zo kennen de Belgen
de ‘Officiële Belgische Schaal ter Bepaling van de
Graad van Invaliditeit’, en de Fransen hun ‘Barème
fonctionnel indicatif des incapacités en droit
commun’. In Italië gebruikt men de ‘Tabella delle
valutazioni invalidità permanente da infortunio’
(Tabella INAIL), terwijl ook Spanje en Portugal hun
eigen barema’s hebben. Daarnaast kent men nog

*

Poging tot Europese uniformiteit
In 1992 werd op initiatief van Frankrijk en België
tijdens een congres in Straatsburg een voorzichtig
begin gemaakt om te komen tot meer eenduidige
waarderingen binnen Europa. Inmiddels heeft dat
geleid tot het ontstaan van de ‘Europese Schaal ter
bepaling van de graad van lichamelijke en geestelijke
invaliditeit’, waarbij het opvallend is dat bij het
ontwerp de noordelijke Europese landen niet zijn
betrokken. Deze Europese schaal, die weer andere
waarderingen kent dan de AMA Guides, moet sedert
1 januari 2006 verplicht toegepast worden bij de
evaluatie van de invaliditeit ten gevolge van arbeidsen privé-ongevallen overkomen aan Europese
ambtenaren (vallend onder art. 73 van het statuut
van de Europese ambtenaren). Het verplichte gebruik
is dus beperkt tot een kleine groep en hoewel de
opstellers deze schaal als referentiekader aanbevelen,
worden voor alle niet-ambtenaren nog steeds de
bestaande barema’s gebruikt.
Zoals aangegeven is het doel van de baremale
schatting een uniforme wijze van bepalen van het
anatomisch en fysiologisch functieverlies.
De grondgedachte achter de barema’s is te komen tot
een algemeen geldende objectieve evaluatiemethode
ter vaststelling van het anatomisch en fysiologisch
functieverlies, die universeel toepasbaar is en
onafhankelijk toetsbaar tussen de verschillende
onderzoekers. De opstellers van de Europese
schaal spreken van een ‘coherente en gelijke
wijze’ van vaststellen en ook in de AMA Guides
wordt uitgegaan van een ‘interrater and intrarater
reliability’. Zolang niet overal van hetzelfde barema
gebruik gemaakt wordt, is dat doel vooralsnog niet
bereikt.
Bij alle barema’s is sprake van een forfaitaire
vaststelling van een invaliditeitspercentage,
waarbij men zich baseert op de relatieve waarde
van de afzonderlijke organen en lichaamsdelen

mr. E.H.B. van Strien, medisch adviseur, RGA
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lichamelijk letsel had toegebracht, bevond hij zich
volgens het Germaanse strafrecht door zijn daad
automatisch in een toestand van ‘Friedlosigkeit’.
Hij had zich door zijn daad buiten de gemeenschap
geplaatst en hem viel niet meer de bescherming van
de (stam)wetten ten deel: hij werd vogelvrij verklaard
en werd ‘Waldgänger’. In zeer ernstige gevallen
werden de bezittingen van de dader verwoest en zijn
vrouw en kinderen tot weduwe en wezen verklaard.
Deze Fronung en Wüstung draagt nog duidelijk de
kenmerken van wraak en vergelding: ‘Gij verstoort
onze vrede, wij verstoren uw vrede’. In minder
ernstige zaken diende de dader, teneinde door de
gemeenschap opnieuw geaccepteerd te worden, het
slachtoffer een ‘Wehrgeld’ of zoenoffer te betalen:
hij moest zich letterlijk ‘aus dem Wald kaufen’. De
grootte van het zoenoffer werd vastgesteld door een
raad van wijzen, de Althing, en was afhankelijk van
de ernst van het toegebrachte letsel.
Er werd gebruik gemaakt van een hoofdindeling in
drie categorieën:
- Verwondingen (Wunden)
- Slagen (Schlägen)
- Verminkingen (Verstümmelungen oder
Lähmungen)- afrukken en afhouwen van
ledematen.
Elke categorie werd nader gespecificeerd en dit
heeft in het Germaanse strafrecht in de loop
der tijd geleid tot zeer gedetailleerde tabellen
(barema’s ) aan de hand waarvan de vergoeding
voor lichamelijke schade werd vastgesteld. Voor
elke aantasting van de lichamelijke integriteit
werd een vaste boete aangegeven, die overigens bij
de verschillende stammen (Visigothen, Franken,
Sachsen, Friezen, Alamanen, Longobarden) nog
wel kon verschillen. Deze ontwikkeling bij de
Germanen vond waarschijnlijk zijn oorzaak in het
feit dat juist de vele familievetes en stamoorlogen
(door het oorspronkelijke talioprincipe ) tot heel
veel lichamelijke verwondingen leidden. In deze
Germaanse strafrechtelijke prijscourant ligt de
oorsprong van de huidige barema’s.

ten opzichte van de mens in zijn geheel. Volstrekt
duister blijft echter hoe men tot de bepaling van de
waarde van de afzonderlijke organen en ledematen
is gekomen. In geen enkel barema, noch in de
Europese schaal, noch in de AMA Guides, wordt
daarvoor een onderbouwing aangereikt. Hoewel
de barema’s opgesteld en samengesteld zijn door
commissies van vaak vooraanstaande medisch
specialisten – hetgeen de suggestie wekt van een
wetenschappelijke onderbouwing –, ontbreekt elke
wetenschappelijke of empirische grond voor de
vastgestelde percentages. Nergens is een verklaring
te vinden waarom een arm een ‘waarde‘ heeft van
60% van het totale lichaam, een oog 16% waard
is, enz. Hetzelfde geldt voor de tabellen in de
ongevallenpolissen (Gliedertaxe). Voor die tabellen,
die mede bepaald worden door commerciële
motieven, is al helemaal geen onderbouwing te
vinden.
Waar komen de barema’s eigenlijk vandaan?
De geschiedenis van de barema’s gaat terug tot het
Germaanse strafrecht en vindt zijn oorsprong in
de rechtsgewoonten van de Germaanse stammen.
Deze aanvankelijk ongeschreven rechtsgewoonten
zijn eerst in de 5e tot 7e eeuw gecodificeerd (Leges
Barbarorum). Oorspronkelijk werd het Germaanse
recht, zoals in vrijwel alle primitieve samenlevingen,
beheerst door het principe van de wraakneming en
de vergelding. Dit zogenoemde talioprincipe van de
geïnstitutionaliseerde wraakneming (Lex Talionis,
een oog voor een oog, een tand voor een tand,
een hand voor een hand, een voet voor een voet)
is al bekend in zeer oude culturen, zoals de Codex
Hammurabi (ca. 1780 v. Chr.). Ook in de Bijbel
wordt het op meerdere plaatsen beschreven (Exodus
21:23-25, Leviticus 24:17-22, Deuteronomium 19:21).
Terzijde zij opgemerkt, dat in deze oude culturen,
bij moord en doodslag naast vergelding en wraak,
ook sacrale gedachten meespeelden, in die zin dat
genoegdoening gegeven moest worden aan de ziel
van het slachtoffer, teneinde te voorkomen dat
deze zijn stam of familie zou blijven kwellen en
achtervolgen.
Dit talioprincipe leidde echter tot heel veel en
langdurige bloedige vetes tussen families en
stammen, hetgeen nadelig was voor de arbeidskracht
in vredestijd en de slagkracht in oorlogstijd, zodat in
de latere ontwikkeling de mogelijkheid ontstond de
wraakneming af te kopen met een geldsom.
Desondanks werkte het talioprincipe nog wel door
en kon de gelaedeerde in veel culturen nog lange tijd
kiezen tussen wraakneming of het accepteren van
een geldsom.

Uitgaande van de eerder genoemde hoofdindeling:
Verwondingen, slagen en verminkingen, vond een
verbazingwekkende detaillering plaats.
Bij de Verwondingen werden maar liefst 8
verschillende kwalificaties onderscheiden:
eenvoudige wonden waarbij bloed vloeide, meetbare
wonden, wonden waarvoor hulp van een arts nodig
was, zeer diepe verwondingen (waaronder o.a.
hersenverwondingen verstaan werden), doorlopende
wonden met meerdere steekopeningen, wonden
waarbij onderliggend bot beschadigd werd, zichtbare
wonden (d.w.z. wonden die direct voor iedereen
zichtbaar waren, zoals wonden in het gelaat) en
wonden die een blijvend gebrek, lijden of zwakheid
tot gevolg hadden.

Deze ontwikkeling, het afkopen van de wraak met
een geldsom, heeft zich ook in het Germaanse
strafrecht voorgedaan. Indien iemand een ander

GAVscoop, jaargang 19, nummer 1, mei 2015

21

Overigens kon bij sommige stammen het Wehrgeld
in plaats van met geld soms ook in natura voldaan
worden: bij de Franken kon een boete van 18 solidi
(de toenmalige munt: solidus) ook betaald worden
met 18 koeien of 3 paarden. In het Oudfries recht
wordt eveneens deze mogelijkheid genoemd.

Slagen betroffen minder ernstige kwetsuren die
zonder wapen waren toegediend en wel (tijdelijk)
pijn veroorzaakten, maar niet tot daadwerkelijke
blijvende lichamelijke schade leidden. Wel werd
ook hier onderscheid gemaakt naar de ernst en
lokalisatie: wel of geen hematomen, vuistslagen of
trappen in het gezicht of elders tegen het lichaam
en minder ernstig, zoals een oorvijg, etc.
Mishandelingen die niet tot uitwendig zichtbare
schade hadden geleid kwamen niet voor vergoeding
in aanmerking.

Het blijkt derhalve dat in de barema’s van het
Germaanse strafrecht vele factoren terug te
vinden zijn die ook thans nog een rol spelen
in de huidige door ons gebruikte barema’s: het
anatomisch en fysiologisch functieverlies, de aard
van de verwonding, de cosmetische aspecten en de
waardeverdeling van de afzonderlijke lichaamsdelen
ten opzichte van de gehele mens. Er blijkt dus
weinig nieuws onder de zon.

Verminkingen (Lähmungen): hieronder werd
het afrukken, afhouwen van ledematen of het
uitsteken van organen verstaan. Het uitrukken van
de tong of moedwillige castratie leidden direct tot
Friedlosigkeit, omdat er daarbij van uitgegaan werd
dat er altijd sprake was van opzet. De dader van deze
ernstige verminkingen werd dus direct verbannen
en mocht nooit meer in het land terugkeren.
Evenals in de huidige barema’s werd onderscheid
gemaakt tussen het verlies van een gehele vinger
dan wel een of twee kootjes, het verlies van de
onderarm tot aan of tot en met de elleboog, het
onderbeen afgehouwen tot aan of tot en met de
knie.

De driedelige indeling van de Germanen in
verwondingen, slagen en verminkingen vinden
we ook terug in het Romeinse recht in de Wet der
Twaalf Tafelen (± 450 v. Chr.): verminkte ledematen
(membrum ruptum), het breken van botten (os
fractum) en het toebrengen van slagen.
Ook in het Romeinse recht vormde de wraakneming
het uitgangspunt, hetgeen in de Wet der Twaalf
Tafelen nog duidelijk tot uiting komt: indien bij
membrum ruptum het slachtoffer een ledemaat
verloor, was het talioprincipe (wraakneming)
toegestaan. In beide andere gevallen werd een van
te voren vaststaande straf (boete) opgelegd.
Er is echter een belangrijk verschil met het
Germaanse recht: in het Romeinse recht kon er
alleen vergoeding plaatsvinden, indien er sprake
was van een aantoonbare economische schade,
hetgeen betekent dat de Wet der Twaalf Tafelen in
het kader van toegebracht lichamelijk letsel alleen
toepasbaar was op slaven, die immers beschouwd
werden als ‘een zaak ‘, behorend tot het vermogen.
In het Romeinse recht gold dat het lichaam van een
vrij man niet op geld waardeerbaar was. Slechts in
zeer uitzonderlijke gevallen werd de wet op vrije
personen toegepast (bijvoorbeeld in geval van het
doden van de ‘zoon des huizes’). De vergoeding voor
lichamelijke schade vond dus in het Romeinse recht
plaats op basis van economische criteria, terwijl het
Germaanse recht uitging van tabellen met vaste
tarieven.

Opmerkelijk is dat ook in het Germaanse strafrecht
bij de tarifering al werd uitgegaan van een afweging
van de waarde van elk lichaamsdeel ten opzichte
van het gehele lichaam, waarbij zowel met de
anatomische als functionele betekenis van de
gekwetste lichaamsdelen rekening gehouden werd.
De ‘waarde‘ van het functieverlies van de diverse
lichaamsdelen hield met name verband met de
oorlogsvoering en de dagelijkse handelingen, zoals
het niet meer kunnen dragen van een schild of
wapens, of het zich niet meer zonder hulp kunnen
verplaatsen. Naast de duim had de middelvinger
meer waarde dan de andere vingers, omdat de
middelvinger van eminent belang was bij het
boogschieten. Het verlies van een kies werd hoger
beboet dan het verlies van een tand. Ook werd
onderscheid gemaakt tussen boven- of ondertanden.
In de middeleeuwse Oudfriese boeteregisters
voortvloeiend uit de Germaanse Lex Frisionum
(eind 8e eeuw) werden om religieuze redenen de
drie vingers van de rechterhand extra gewaardeerd
omdat men daarmee de ‘zegening tegen de duivel’
uitvoerde.
Ook met het cosmetisch aspect werd bij de
Germanen al rekening gehouden. Zo werden
verwondingen die littekens nalieten op doorgaans
niet-bedekte lichaamsdelen -zoals gelaat en handenmet een hoger Wehrgeld gewaardeerd dan wonden
die geleid hadden tot littekens op doorgaans bedekte
lichaamsdelen.
Interessant is dat bij samenloop van meerdere letsels
ook een maximumtarief gemeld wordt.
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Het voldoen van boetes of compensatie voor
toegebrachte lichamelijke verwondingen in natura
vinden we eveneens terug in andere oude culturen,
zoals onder andere in de Islamitische regelgeving.
In een hadith (verslagen van Mohammeds woorden
en daden buiten de Koran) daterend van ± 875 na
Chr. worden onder meer de volgende betalingen
opgesomd: bij verlies van een vinger krijgt het
slachtoffer tien kamelen, bij het verlies van een
hand 100 kamelen en bij verlies van een voet 50
kamelen.
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Latere ontwikkeling

nog altijd geen recht, maar een gunst) objectieve,
vaste criteria voor het schatten van de invaliditeit
moesten worden opgesteld. Vervolgens komen
in de tweede helft van de 19e eeuw de private
ongevallenverzekeringen -die de baremale schatting
vanuit de militaire wetgeving overnemen- op. De
ongevallenverzekeraars ontwikkelden vervolgens
hun eigen barema’s verder, met als belangrijkste
beweegredenen het voorkomen van betwistingen
en het nastreven van zekerheid in verband met
het berekenen van de premie. Na 1904 bevatten
alle polissen zonder uitzondering een lijst van
vaste percentages voor het verlies van bepaalde
lichaamsdelen (Gliedertaxe).
De grootste vlucht namen de militaire baremale
schattingen echter na de Eerste Wereldoorlog. De
Eerste Wereldoorlog veroorzaakte een massaal
aantal slachtoffers bij wie de lichamelijke schade en
de daarvoor in aanmerking komende vergoeding zo
objectief mogelijk moest worden vastgesteld.
Deze enorme hoeveelheid evaluaties -die in korte
tijd dienden te geschieden- werkte het gebruik
van de baremale schatting in de hand, met
als onderliggend argument de rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid. De meeste militaire
barema’s dateren dan ook van 1919-1920. Deze
militaire barema’s werden toonaangevend en
hebben een blijvende invloed gehad op de
invaliditeitsschattingen tot aan onze tijd toe.

In het verdere verloop van de ontwikkeling zien
we ditzelfde baremale vergoedingssysteem, zij
het minder gedetailleerd, terug in het maritieme
recht, bij de zogenaamde ‘rechtsgewoonten’
van de piraten. Ook hier was sprake van vaste
forfaitaire vergoedingen met waarschijnlijk dezelfde
beweegreden als bij de Germanen: om twisten te
voorkomen, hetgeen bij piraten wel wenselijk leek.
Bij de kaping van een schip werd vanuit de buit
eerst een vaste vergoeding betaald aan de kapitein,
de kwartiermeester, de chirurgijn en degene die
voor de voedselvoorziening zorgdroeg. Daarna
kregen de gewonden een vergoeding, waarna de
rest van de buit onder de overige bemanningsleden
verdeeld werd. Bij het vaststellen van de vergoeding
voor de gewonden werd gebruik gemaakt van
een vaste tarifering voor het verlies van bepaalde
lichaamsdelen. Er werd uitbetaald in zogenaamde
‘stukken van achten’ of slaven. ‘Stukken van achten’
was een Spaanse zilveren munt ter waarde van 8
real; de real -overeenkomend met 6 stuivers- was
de Spaanse munt die tussen ± 1500 en 1900 als
betaalmiddel werd gebruikt. Het verlies van de
rechterarm werd gewaardeerd met 600 stukken
van achten, het verlies van de linkerarm met 500
stukken van achten, het verlies van het rechterbeen
met 500 stukken van achten, het verlies van het
linkerbeen met 400 stukken van achten, terwijl voor
het verlies van een oog of voor het verlies van een
vinger 100 stukken van achten voldoende geacht
werd. Overigens kon in plaats van met stukken van
achten ook betaald worden met slaven, waarbij 1
slaaf de waarde had van 100 stukken van achten.
Opvallend is dat het verlies van een oog nogal laag
gewaardeerd werd, hetgeen wellicht samenhing
met het feit dat piraterij ook met één oog goed
uit te oefenen was. Bovendien bestonden er vele
beroemde eenogige piraten, zodat ‘eenogigheid’ als
statussymbool gold.

Conclusie
In het kader van letselschade en
ongevallenverzekeringen vindt de
invaliditeitsvaststelling -bij gebrek aan beternog steeds plaats door middel van de baremale
schatting. Het is goed zich daarbij te realiseren
dat de baremale schatting arbitrair is en dat een
wetenschappelijke of empirische basis ontbreekt.
Het blijft een willekeurige waardetoekenning aan
een anatomisch/fysiologisch functieverlies, zijn
oorsprong vindend in het Germaanse strafrecht,
aan de uitgangspunten waarvan sedertdien niet
eens zoveel veranderd is. Men blijft in het duister
tasten omtrent de criteria waarop de experts zich
hebben gebaseerd. Ook in de AMA Guides zijn de
aangegeven maximale waarden slechts vastgesteld
bij afspraak.

De barema’s van het Germaanse recht hebben
in Noord-Europa lang doorgewerkt en zijn tot
aan het eind van de 17e eeuw, begin van de 18e
eeuw blijven bestaan. In de 17e eeuw komen de
barema’s terug bij de vaststelling van de Militaire
Invaliditeitspensioenen, die onder Lodewijk XIV
voor het eerst door de Franse minister Colbert
ingesteld werden. De gewonde militairen konden
kiezen tussen een verblijf in het Hôtel des Invalides
of een vaste uitkering, die was gebaseerd op de ernst
van de verwondingen en de aard van het letsel.
Voorts vinden we de barema’s terug bij de Pruisische
Militaire wetgeving. Nieuwe impulsen voor de
baremale schatting ontstonden met name in het
begin van de 19e eeuw, na de Franse revolutie, toen
in het kader van het wettelijk vastleggen van het
recht op Militair Invaliditeitspensioen (tot die tijd

GAVscoop, jaargang 19, nummer 1, mei 2015

Op zich hoeft een baremale schatting voor
het vaststellen van invaliditeitspercentages
op grond van anatomische en fysiologische
functiebeperkingen geen bezwaar te zijn, mits
men in het kader van de rechtsgelijkheid en
rechtszekerheid bij elke evaluatie dezelfde schaal
gebruikt. Binnen de Nederlandse grenzen lijkt
dit goed realiseerbaar, maar internationaal is er
sinds het eerste initiatief in 1992 nog maar zeer
bescheiden vooruitgang geboekt.
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HAND & POLS EXPERTISES
EXPERTISEPUNT verzorgt expertises op het gebied van de hand en pols.
Hein ter Linden is European Board Certified Plastic, Reconstructive and
Hand Surgeoneen met meer dan tien jaar ervaring in met name de
complexe hand- en pols- chirurgie. Hij organiseert internationale
congressen en geeft graag onderwijs. Al deze kennis tezamen
resulteerde reeds in vele heldere en nauwkeurige rapporten. U kunt
EXPERTISEPUNT bereiken via info@expertisepunt.com. Telefonisch kunt
u contact met ons opnemen iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur
op telefoonnummer 06 29 244 588. Voor overige informatie kunt u
terecht op onze website, www.expertisepunt.com. Het onderzoek van
de betrokkene vindt plaats in de Mobiliteitskliniek te Zeist.
info@expertisepunt.com • www.expertisepunt.com • 06 29 244 588 • postadres: Mauritsstraat 2,
3583 HN Utrecht • bezoekadres: Utrechtseweg 88, 3702 AD Zeist • IBAN: NL32 ABNA 0448895129
BTW: 822421355B01 • KVK: 0822600 • Expertisepunt is een onderdeel van Triscaphe BV

GAVscoop, jaargang 19, nummer 1, mei 2015

24

BINNEN EEN WEEK EEN AFSPRAAK
ZEER SNELLE LEVERING VAN RAPPORT
•
ALLE ONDERZOEKEN UITGEVOERD
DOOR HEIN TER LINDEN ZELF
•
GEVALIDEERDE METINGEN AAN
HAND EN POLS VOLGENS DE LAATSTE
RICHTLIJNEN VAN DE AMA-GUIDE
6E EDITIE
•
ONDERSTEUND DOOR UITGEBREIDE
TOELICHTING, DIGITALE FOTOGRAFIE
EN RÖNTGENFOTO’S

Postbus 95500
1090 HM Amsterdam
E: info@oecamsterdam.nl

GAVscoop, jaargang 19, nummer 1, mei 2015

25

Ambulancezorg anno 2015:
een spoedcursus
P.M. van Grunsven*

Inleiding

Goede samenwerking met de SEH van het ziekenhuis
is van belang voor een zorgvuldige overdracht in de
tweede lijn.

In de prehospitale acute zorg speelt de Ambulancezorg
een belangrijke rol. Aansprakelijkheidsprocedures na
een trauma (ongeval) leiden niet zelden tot medische
vragen van letselschadeadvocaten over de verrichte
Ambulancezorg. In tegenstelling tot wat nogal eens
wordt gedacht is de Ambulancezorg in Nederland
niet een onderdeel van de spoedeisende hulp van het
ziekenhuis maar een geheel zelfstandige organisatie
met eigen artsen en protocollen. Het is dan ook zinvol
om uitleg te geven over de medische aspecten van
Ambulancezorg.

In dit artikel wordt allereerst de huidige organisatie
van de Nederlandse Ambulancezorg beschreven.
Daarnaast wordt aan de hand van de nieuwe
protocollen wervelimmobilisatie besproken hoe
anno 2015 traumapatiënten prehospitaal worden
behandeld. Tot slot wordt aan de hand van een
(fictieve) traumacasus besproken hoe de protocollen in
de praktijk werken en hoe gestructureerde overdracht
naar de SEH plaatsvindt.
De organisatie van Ambulancezorg in
Nederland

Begin 2015 is in Nederland de inmiddels 8e
editie van het Landelijk Protocol Ambulancezorg
(LPA) ingevoerd.1 In de prehospitale
traumazorg is in dit protocol een revolutionaire
verandering geïntroduceerd in het kader van de
wervelimmobilisatie.
*

Kerncijfers
In 2013 reden er in Nederland 744 ambulances vanuit
215 standplaatsen van 25 ambulanceregio’s. 2
Iedere ambulanceregio heeft een eigen Meldkamer
Ambulancezorg (MKA). Er werden in 2013 in
totaal ruim 1.1 miljoen ambulanceritten gereden,

dr. P.M. van Grunsven, arts, medisch manager
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, sector RAV
pierre.van.grunsven@vrgz.nl
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rol bij de vervaardiging van en toezicht op de
juiste uitvoering van medische protocollen; het
Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) voor de
Ambulancezorg en de Nederlandse Triage Standaard
(NTS) of een internationale variant (ProQA) daarvan
voor de MKA.

waarvan 540.000 een A1-urgentie hadden. A1urgentie betekent een bedreiging van de vitale
lichaamsfuncties. Hierbij moet de ambulance binnen
15 minuten ter plaatse zijn en moeten optische en
geluidssignalen gebruikt worden. Vier op de vijf ritten
van het totaal aantal ambulanceritten leidde tot
vervoer van de patiënt.
Voor 2013 bedroeg het macrobudget voor
Ambulancezorg inclusief de MKA 486 miljoen euro.
De meeste patiënten die worden gezien en zo nodig
vervoerd hebben een toestandsbeeld dat valt onder
de specialismen Traumachirurgie, Cardiologie of
Neurologie.

Samenwerking met ziekenhuis
Daarnaast heeft de MMA nauwe betrekkingen
met de ketenpartners zoals de huisartsen en
de spoedeisende eerste hulp (SEH) van de
ziekenhuizen in de regio. Organisatorisch staan
ambulancediensten en ziekenhuizen dat wil
zeggen de SEH’s los van elkaar. Wel vindt er nauwe
samenwerking plaats met betrekking tot het
zorgproces.

Ambulanceteam en MKA-centralist
Een ambulanceteam bestaat uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. De
laatste jaren zijn er ook ambulanceverpleegkundigen
solo werkzaam als zogenaamde rapid responder
(in een personenauto of op de motor).
Ambulancepersoneel wordt vanuit de MKA
aangestuurd door centralisten. In totaal waren er in
2013 bijna 5000 medewerkers werkzaam in de drie
genoemde kernfuncties.

Voorbeeld van het huidige Landelijk
Protocol Ambulancezorg: immobilisatie
van de traumapatiënt
LPA
Begin jaren 90 verscheen het allereerste ambulanceprotocol. Iedere drie jaar verscheen een update.
In maart 2014 werd de huidige versie van het LPA
vastgesteld door Ambulancezorg Nederland, de
Nederlandse Vereniging van Medisch Managers
Ambulancezorg en V&VN Ambulancezorg. De
protocollen komen zoveel mogelijk tot stand op
basis van bestaande richtlijnen en literatuur, en
indien dit onmogelijk is door expert opinion. Zie
de Verantwoording van LPA 8.1 Op basis van valide
argumenten kan altijd van het protocol worden
afgeweken.
De protocollen worden in conceptvorm ter advies
voorgelegd aan diverse specialistenverenigingen,
zoals chirurgen, neurologen en cardiologen. De
protocollen in Hoofdstuk 10 Traumachirurgie geven
bijvoorbeeld aanwijzingen hoe een traumapatiënt
behandeld kan worden bij aangezichtsletsel, hoofdhersenletsel of wervelletsel.

Opleiding
Ambulanceverpleegkundigen hebben minimaal
een verpleegkundige opleiding op MBO-niveau.
Daarnaast is er bij voorkeur ervaring als SEH/
CCU-verpleegkundige, IC-verpleegkundige en/of
anesthesieverpleegkundige. Ambulancechauffeurs
hebben bij indiensttreding minimaal een
EHBO-diploma en een rijbewijs, en bij voorkeur
een opleiding op MBO-niveau, rijervaring en
ervaring in de zorg (chauffeur huisartsenpost,
ziekenverzorgende). Meldkamercentralisten moeten
ook verpleegkundige zijn.
De landelijke opleiding tot
ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur
of meldkamercentralist duurt 6-9 maanden.
De ambulanceverpleegkundige leert in deze
opleiding protocollair en methodisch te handelen
(volgens de ABCD-systematiek, zie verder). De
ambulancechauffeur leert medisch assisterend te
handelen ook op basis van het ambulanceprotocol,
en krijgt daarnaast een specifieke vervoer technische
opleiding. De meldkamercentralist leert in de
opleiding te triëren en zorg toe te wijzen aan de hand
van de in een triageprotocol beschreven symptomen
en ziektebeelden.

Verdenking wervelkolomletsel
Na een ongeval kan er altijd wervelletsel optreden.
De kans op wervelletsel is groter als er een
zogenaamd hoogenergetisch trauma heeft
plaatsgevonden. Voorbeelden zijn een harde klap op
hoofd, nek, romp of bekken, een zijwaartse kracht
op nek of romp, van de fiets of uit de auto geslingerd
worden, duiken in ondiep water, of een ongeval met
plotselinge acceleratie of deceleratie.

Medisch Manager Ambulancezorg
Iedere ambulanceregio heeft een eigen Medisch
Manager Ambulancezorg (MMA), een arts met
speciale belangstelling voor en/of ervaring in de
acute zorg. De MMA bewaakt de bekwaamheid
van het ambulance- en meldkamerpersoneel onder
anderen door zijn nauwe betrokkenheid bij scholing
en toetsing. Ook speelt de MMA een belangrijke
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Indicaties wervelkolomimmobilisatie
In protocol 10.9 Wervelkolomimmobilisatie
indicaties staan duidelijke redenen om de
wervelkolom te moeten immobiliseren om
ongecontroleerde of abrupte bewegingen van de
wervelkolom tijdens vervoer te voorkomen: een
niet alerte patiënt, een patiënt waarmee je niet kunt
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is bekend van de halskraag dat deze de hersendruk
verhoogt en de kaakbewegingen vermindert.

communiceren, een geïntoxiceerde patiënt, een
patiënt met neurologische afwijkingen (tintelingen,
uitval), bij drukpijn op de wervelkolom, of wanneer
er zogenaamd afleidend letsel aanwezig is (letsel die
de aandacht afleidt van het wervelletsel, bijvoorbeeld
een claviculafractuur). Deze indicaties voor
immobilisatie wijken niet af van eerdere versies van
het LPA. De uitvoering van wervelimmobilisatie is
echter wel radicaal veranderd.

Wervelkolomimmobilisatie anno 2015
De laatste jaren heeft vanuit de Verenigde Staten het
idee postgevat dat als de kracht van het trauma zelf
niet groot genoeg was om het centrale zenuwstelsel
via een breuk in de wervelkolom aan te tasten, het
zeer onwaarschijnlijk is dat manipulatie van de
hulpverlener dat wel doet. Daarbij is het spier-en
bindweefsel van de (alerte) patiënt dat zich rondom
de wervelkolom bevindt, prima in staat voldoende
stabiliteit aan de wervelkolom te geven.
Deze nieuwe zienswijze die vanuit de
Traumachirurgie en Ambulancezorg van
de Verenigde Staten komt, heeft tot een
drastische verandering geleid in de protocollen
voor immobilisatie bij verdenking op
wervelproblematiek. Een mobiele patiënt
mag nu zelf (weliswaar begeleid door de
ambulancemedewerker) op het brancard stappen (zie
Figuur 2). Tijdens vervoer is nog wel immobilisatie
nodig ter preventie van ongecontroleerde of
abrupte bewegingen. Eerste keuze hierbij is een
vacuümmatras, daar die zo nodig gevormd kan
worden naar de voorkeurshouding van patiënt
(bijvoorbeeld half zittend vervoer).

Wervelkolomimmobilisatie tot 2015
Tot voor kort werd iedere patiënt die een indicatie
had tot immobilisatie van de wervelkolom direct
volledig geïmmobiliseerd. De patiënt werd gefixeerd
op een wervelplank, kreeg een nekkraag om en
ook werd het hoofd vastgemaakt met blokken (zie
Figuur 1). Dit ging soms zelfs zo ver dat autodaken
moesten worden opengeknipt door de brandweer
om het slachtoffer op een wervelplank uit het wrak
te kunnen halen. De aanname was altijd dat met
volledige fixatie er minder kans zou bestaan op
het optreden van complicaties (bijvoorbeeld een
dwarslaesie), maar die gedachte is niet gebaseerd op
wetenschappelijk bewijs. Wel is wetenschappelijk
aangetoond dat bij gebruik van de wervelplank
decubitus, ernstige respiratoire problemen (aspiratie)
en een toename van pijn kunnen optreden. Tevens

10.10

Wervelkolomimmobilisatie uitvoering
immobilisatie wervelkolom geïndiceerd

niet-mobiele patiënt

mobiele patiënt

fixatie CWK: manueel
en/of met nekspalk

zelf op brancard laten
stappen

schepbrancard
mogelijk
ja

nee

extricatie m.b.v. wervelplank

immobilisatie wervelkolom
- vacuümmatras
- brancard en headblocks
- wervelplank
contra-indicatie nekspalk: kind en neurotrauma
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Traumacasus en gestructureerde overdracht
naar de SEH

wervelkolom’). Er is dus een indicatie om de
wervelkolom te immobiliseren (protocol 10.9
Wervelimmobilisatie indicaties). In protocol 10.10
Wervelkolomimmobilisatie uitvoering (Figuur 2)
wordt aangegeven dat patiënte indien ze mobiel is
naar het brancard mag lopen. Op aanwijzing van
de verpleegkundige komt patiënte overeind. De
verpleegkundige ondersteunt haar bij haar gang naar
het brancard. Ze stapt hier zelf op. Op het brancard
ligt al een vacuümmatras, en dat wordt vervolgens
gebruikt om haar te immobiliseren tijdens het
transport naar de SEH.

Traumacasus
Aan de hand van een casus worden de nieuwe
protocollen wervelimmobilisatie gedemonstreerd.
Een omstander belt via 112 de dienstdoende MKA
centralist op een MKA. Een voetganger, een oudere
vrouw, zou zijn aangereden door een auto. Allereerst
wordt de locatie opgevraagd om eventueel een
ambulance naartoe te kunnen sturen. Vervolgens
vraagt de centralist op welk telefoonnummer er
teruggebeld kan worden als de verbinding zou
verbreken. Dan volgt een medische uitvraag conform
de systematiek van het triageprogramma:
A (airway) ademweg is vrij
B (breathing): de ademhaling is normaal, er is geen
kortademigheid
C (circulation): er is geen bloeding, slachtoffer ziet
niet bleek of grauw
D (disability): het bewustzijn van het slachtoffer is
normaal, patiënt is aanspreekbaar

Overdracht aan SEH tot 2015: MIST
Het is bekend dat onvolledige overdracht binnen
de keten van zorgverleners een risico kan vormen
voor de veiligheid van de behandeling van de
patiënt. Dit is dan ook de reden dat binnen de
Ambulancezorg een aantal jaar geleden is afgesproken
om een gestructureerde overdracht te gebruiken bij
het overdragen van een patiënt van de ambulance
(eventueel via de MKA) naar de SEH. In het vorige
ambulanceprotocol was dit de zogenaamde ‘MIST’.

Het slachtoffer lijkt dus vooralsnog ABCD-stabiel.
Wel heeft het slachtoffer flinke pijn aan haar rug. Op
basis van deze uitvraag zou de urgentie hooguit A2
zijn (ambulance zo spoedig mogelijk doch binnen
een half uur, geen optische en geluidssignalen nodig).
Aangezien er sprake is van een hoogenergetisch
trauma, wordt de urgentie alsnog A1. Deze informatie
krijgt het ambulanceteam vanuit de MKA.

‘MIST’.
De MIST is een overdracht naar het ziekenhuis
volgens een vaste systematiek:
M (mechanism), wat was het ongevalsmechanisme?
I (injury), wat waren de verwondingen?
S (signs), wat waren de bevindingen bij onderzoek?
T (treatment) wat was de behandeling?

Als het ambulanceteam ter plaatse komt treft
men een vrouw aan die op straat ligt. Ze is
aanspreekbaar, heet mevrouw A. en blijkt 76
jaar. Ze ademt normaal en heeft een rustige goed
voelbare pols. Bij navragen blijkt inderdaad dat ze
is aangereden door een auto. Onderzoek van de
vitale functies (ABCD) volgens de protocollen in
hoofdstuk 3 van LPA 8 levert het volgende op:
A (airway) ademweg is vrij
B (breathing) ademhaling is 15x/minuut (normaal)
maar is wel pijnlijk aan de rug, bij auscultatie van
de longen worden geen afwijkingen gevonden
C (circulation) bloeddruk is 150/90, pols 70 regulair
D (disability) bewustzijn en oriëntatie zijn normaal.
Ze heeft een grote blauwe plek laag thoracaal
op haar rug en aldaar ook forse drukpijn op de
wervelkolom. De pijnscore is 6 op een schaal van
0 tot 10. Bij verder lichamelijk onderzoek worden
geen afwijkingen gevonden. Als medicatie
gebruikt slachtoffer Ascal in verband met een
TIA in 2013, en metoprolol in verband met
hypertensie sinds 2005.
De ambulanceverpleegkundige geeft op basis
van pijnscore paracetamol en fentanyl conform
protocol 4.3 Pijnbestrijding. Zoals hierboven
in het artikel beschreven is er mogelijk sprake
van een wervelfractuur (‘drukpijn op de

Overdracht aan SEH anno 2015: SBAR
In het nieuwe ambulanceprotocol (Hoofdstuk 12.1
Communicatie) is de MIST vervangen door de SBAR,
zie Figuur 3. De MIST is vooral gericht op trauma, de
SBAR ook op alle andere medische toestandsbeelden.
Daarnaast wordt de SBAR in toenemende mate als
standaard van overdracht in de keten van acute
zorg gebruikt (bijvoorbeeld door huisartsen en
specialisten). Verder is een voordeel van de SBAR dat
aangegeven kan worden wat de gewenste opvang is.
Tijdens het vervoer naar de SEH doet de
ambulanceverpleegkundige een telefonische
vooraankondiging via de MKA naar de SEH conform
de SBAR. In een toenemend aantal ambulanceregio’s
wordt rechtstreeks vanuit de auto naar de SEH
gebeld om extra schakels in de communicatie en
dus informatieverlies te voorkomen. Daarnaast
gebruiken steeds meer ambulanceregio’s tegenwoordig
een elektronisch ritformulier. Daardoor kan de
ambulanceverpleegkundige vanuit een tablet waarop
alle zorggegevens digitaal worden geregistreerd
rechtstreeks een digitale vooraankondiging naar de
SEH doen. Met een druk op de knop gaat het volledig
ingevulde ritformulier dan naar de SEH, en tevens
naar de backoffice ter facturering en archivering.
Ook op de SEH wordt conform de SBAR aan het bed
een mondelinge overdracht gedaan.
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12.1

Communicatie
SITRAP, vooraankondiging,
overdracht, overleg of advies

Situation
- identificeer jezelf/reden van contact
- patiënt: geslacht, leeftijd
- event:
- trauma: ongevalsmechanisme/letsel
- non-trauma: toestandsbeeld
- ABCDE
Background
- relevante voorgeschiedenis
- allergie
- infectierisico
- medicatie
- bijzonderheden
Assessment
- bevindingen/behandeling
- werkdiagnose
Recommendation
- verwachting/gewenste opvang
- repeat: bevestig afspraak
- bij SITRAP tenminste de S en R vermelden
- bij vooraankondiging tenminste de S en R
vermelden en de geschatte aankomsttijd
bij alle EHGV:
- relevante medische informatie blijft achter
bij de patiënt
bij EHGV en overdracht:
- overdracht aan verantwoordelijk arts of
verloskundige

Situation:

Vervolg traumacasus
Tijdens het vervoer naar de SEH doet de
ambulanceverpleegkundige vanuit de ambulance een
telefonische en digitale vooraankondiging naar de
SEH conform de SBAR. Bij ernstige ongevallen wordt
eerst een zogenaamde SITRAP (situatierapport) gedaan
(Figuur 3), waarna de reguliere vooraankondiging
plaatsvindt zodra er meer gegevens beschikbaar zijn.
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vrouw, 76 jaar, door auto
aangereden, ABCD stabiel.
Background:
hypertensie sinds 2005, TIA 2013.
Gebruikt metoprolol en Ascal.
Assessment:
mogelijke wervelfractuur laag
thoracaal, paracetamol en fentanyl
gegeven, op vacuümmatras.
Recommendation: geen speciale opvang gewenst.
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Tot slot
Het LPA 8 is voor iedere geïnteresseerde tegen een
kleine vergoeding als app beschikbaar op tablet en
smartphone. De app heet Ambulancezorg (Figuur 4).
Bij een belangrijke aanpassing van het protocol volgt
automatisch een update.
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Orthopedische keuringen
Binnen 3 weken gepland
Binnen 3 weken retour

orthopedisch chirurgen

Verricht door praktiserende orthopeden op basis van
de richtlijnen van de NVMSR, NOV & AMA Guides VI.
Uitgevoerd door een specialist gedifferentieerd op het
onderwerp van keuring.

dr. B.J. Burger
dr. H.C.A. Graat
D.J. Hofstee
F.J. Jonkers
dr. L.C.M. Keijser
W.J. Pluymakers
J.J. Quist
M.H.J. Stavenuiter
dr. O.P.P. Temmerman
C.J. Vos

Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
huisnummer 039
telefoon 072 548 2518
fax

072 548 2168

info@keuringenenexpertises.nl

orthopediealkmaar.nl
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Voor u gelezen
Grip op SOLK

hun grenzen heen met als gevolg slechts toenemende
klachten en een steeds verder verslechterende
verhouding tussen activiteit en energie.
Uitgaande van deze theorie hebben zij
een programma ontwikkeld dat zij het
ZEHM-programma (Zelfactie Energie- en
Herstelmanagement) noemen. Met behulp van
dit programma moet de uitgeputte SOLK-patiënt
leren zijn activiteiten aan te passen aan de energie
die hij heeft en zijn grenzen leren kennen en
respecteren. De beide auteurs beschrijven in
het tweede deel van het boek de indicatie, de
uitsluitingscriteria en de theoretische onderbouwing
van dit ZEHM programma. Het programma zelf
kent een drietal fasen en gaat gepaard met onder
andere groepsbijeenkomsten, begeleiding door een
psycholoog en een fysiotherapeut en regelmatige
evaluatie met behulp van in te vullen formulieren.
Groot belang wordt gehecht aan het (weer)
leren van bewegen met voldoende inbouw van
herstelmogelijkheden en rekening houdend met
de beperkingen (energietekorten). Hiermee zou de
vicieuze cirkel doorbroken kunnen worden en het
SOLK-proces omkeerbaar worden.
In een nabeschouwing wordt aandacht gegeven aan
factoren die het succes van het ZEHM programma
nadelig kunnen beïnvloeden.

Grip op SOLK. Een praktische aanpak voor
onverklaarbare lichamelijke klachten vanuit
neurobiologisch perspectief Bert Kallen &
Monique Pennings, Boom Lemma uitgevers,
195 blz, eerste druk 2013,
ISBN: 9789462360105
SOLK wordt gedefinieerd, beter gezegd is een
afkorting van Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten. De beide auteurs van dit boek
doen een poging het ontstaan en voortduren van
deze klachten wetenschappelijk te onderbouwen
en een richting aan te geven voor behandeling. De
klachten die vallen onder het begrip SOLK kunnen
zeer divers zijn en zich afspelen op verschillende
disciplines zoals reumatologie, interne geneeskunde,
gastro-enterologie, cardiologie, orthopedie,
gynaecologie, urologie, neurologie en psychologie
of psychiatrie. Zij hebben gemeenschappelijk dat
door geen der genoemde disciplines een duidelijke
objectieve oorzaak voor de klachten kan worden
gevonden.
De beide auteurs Kallen en Pennings zijn werkzaam
respectievelijk als (psychosomatisch) fysiotherapeut
en gezondheidswetenschapper met specialisatie
in gezondheidsvoorlichting en –opvoeding en
geestelijke gezondheidskunde. Zij menen dat SOLK
- heel kort door de bocht gezegd - berust op
chronische overbelasting door stressoren waarbij het
individu geen kans meer krijgt voor herstel. Hiertoe
wordt het begrip ’allostase’ ingevoerd, waaronder
wordt verstaan een aantal aanpassingsprocessen
(op eisen of prikkels) bestaande uit dynamische en
variabele reacties waarbij niet zonder meer altijd
wordt teruggekeerd naar de oorspronkelijke toestand.
Als nu de prikkels te groot of te frequent worden,
kan allostase-overbelasting optreden waarbij het
individu niet meer de kans krijgt op herstel met
als gevolg een uitputtingstoestand waarin via
ingewikkelde hormonale en neurofysiologische
mechanismen allerlei klachten op allerlei gebieden
kunnen ontstaan. De auteurs staven een en ander
met een imposante literatuurverwijzing waarin
ik relatief weinig gezaghebbende internationale
tijdschriften aantref. Hoe het ook zij, Kallen en
Pennings gaan ervan uit dat SOLK-patiënten
chronisch overbelast en uitgeput zijn zonder dat zij
de kans krijgen op herstel, terwijl zij tevens ondanks
hun steeds verder afnemende energie wanhopig
blijven pogen hun activiteiten op het oorspronkelijke
niveau te handhaven. Hierdoor gaan zij telkens over
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Tot slot stellen de auteurs dat wetenschappelijk
verantwoorde resultaten nog niet kunnen worden
gepresenteerd. Wel kan worden vermeld dat
inmiddels rond 200 mensen het ZEHM programma
hebben doorlopen of hiermee nog bezig zijn.
Ruim 85% heeft het helemaal doorlopen. Van
de groep die gestopt was met werken, had 95%
zijn werkzaamheden weer kunnen hervatten met
een goed energieniveau en een fors verminderd
klachtenniveau. Bij follow-up bijeenkomsten na
een jaar bleken alle deelnemers hun energiescores
te hebben kunnen vasthouden dankzij een goed
energiemanagement en voldoende beweging.
Ik acht het niet mijn taak noch mijn competentie
als recensent een oordeel te geven over de
wetenschappelijke waarde van de door de auteurs
ontwikkelde theorie over het ontstaan van SOLK
en de door hen aanbevolen methode. Het boekje
is moeizaam te lezen, saai geschreven en de lezer
verdrinkt in afkortingen en behandelprogramma’s.
Ik heb mijzelf moeten dwingen het uit te lezen en ik
moest regelmatig teruglezen om te begrijpen wat er
bedoeld werd. Toch beveel ik het allen, die werkzaam
zijn op het gebied van arbeidsongeschiktheid,
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acceptatie of schaderegeling van harte aan. De grote
verdienste van dit boekje is dat het meer begrip
geeft van SOLK en de manier waarop deze klachten
tegenwoordig vaak behandeld worden. In het
verleden vroeg ik mij regelmatig af waarom mensen
die niets meer konden en ook vrijwel geen enkele
actie meer ondernamen, desondanks het dringend
advies kregen om hun grenzen te leren kennen en
daar vooral niet overheen te gaan. Ik begrijp nu wat

de achtergrond is van deze adviezen.
Na lezing heb ik in ieder geval meer ‘begrip‘ voor
SOLK-patiënten en kan ik slechts hopen dat de
behandelmethode van Kallen en Pennings inderdaad
meer ’grip‘ geeft. Het probleem blijft echter hoe nu
de SOLK-patiënt te onderscheiden van de klagende
medemens die klachten simuleert, aggraveert of
voorwendt.
K.H . H ar msma
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Kan een
verzekeraar
mij
afwijzen?
Wij vinden van niet
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.
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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.
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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 profiel.
Zowel naar tussenpersonen 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
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