
GAVscoop jaargang 20,  nummer 1,  jun i  2016

Juni

1
2 0 1 6

T i jdschr i f t  voor Geneeskundig Adv iseurs 
in par t icu l iere Verzeker ingszaken

Van de redactie 2

Van het bestuur 3

Biologics: Long-term (side-) effects 4
B. Baldinger

Psychologische Beschwerdenvalidierung zur Überprüfung  
manipulativen Antwortverhaltens 8

Th. Merten

Met de beide benen op de grond 14
N. Ooitgedagt

Duidelijkheid herregistratie medisch adviseurs 15
D.Y.A. van Meersbergen

SMBA, een nieuwe beoordelingsmethode van het UWV 
Essentieel anders of meer van hetzelfde? 19

C. Lelieveld

Kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen 22
J. Hoevenaars, D. Erdogan

Agenda 24

Colofon 24



GAVscoop, jaargang 20, nummer 1, juni 2016 2

Van de redactie
Met het, nu definitieve, vertrek van Jan Buitenhuis 
en Simon Knepper uit de redactie is er een leegte 
gevallen. Dit werd direct merkbaar in de vulling 
van dit nummer. Het is dit keer niet gelukt om 
de Opiniecolumn GASTscoop te vullen. Ook de 
boekbespreking is uitgebleven. Acht mensen hebben 
immers meer contacten en tijd dan zes. Maar er  
gloort hoop aan de horizon. Inmiddels hebben drie (!) 
collegae interesse getoond om zitting te nemen 
in de redactie. Alle drie hebben zij op proef een 
vergadering bijgewoond. Zij kwamen direct met 
nieuwe ideeën hoe het blad invulling te geven. 
Wij zijn daar uiteraard zeer content mee. Alle 
drie, Carla Lelieveld, Guusje de Vries en Marjolein 
van Zuylen, hebben bij het verschijnen van dit 
nummer besloten om definitief toe te treden tot 
de redactie. Carla Lelieveld heeft zelfs direct de 
pen ter hand genomen en een stukje geschreven 
over de nieuwe beoordelingsmethode, de Sociaal 
Medische Beoordeling van Arbeidsvermogen 
(SMBA). Sinds begin 2015 wordt deze methode bij 
de sociaal-medische Wajong-beoordeling gebruikt. 
Waarschijnlijk gaat de SMBA in de toekomst ook 
gebruikt worden voor de andere sociaal-medische 
beoordelingen. Omdat de meeste medisch adviseurs 
regelmatig in aanraking komen met de beperkingen 
die door collegae verzekeringsartsen in het kader van 
de sociale wetgeving zijn geduid, is het wellicht  
prettig om vast een indruk te krijgen van wat deze 
nieuwe beoordelingsmethode nu behelst. 

Daarnaast is er in dit nummer ruimte gemaakt voor 
een tweetal niet medisch-inhoudelijke publicaties. 
Dit, omdat er de laatste tijd veel veranderingen 
zijn op het gebied van de (her-)registraties. De heer 
Van Meersbergen, jurist bij het KNMG, geeft aan 
wat de stand van zaken is met betrekking tot de 
herregistratie van (basis)artsen. Collega Hoevenaars 
(GAV) en collega Erdogan (NVVG) geven middels 
een nieuwsbrief de stand van zaken weer over 
het ‘project visitatie’ bij de herregistratie van de 
verzekeringsgeneeskundigen. Deze nieuwsbrief 
hoort op de GAV-website thuis, maar omdat de 
nieuwbrief voor de meesten van ons van belang 
is, is de nieuwsbrief ditmaal opgenomen in het u 
voorliggende nummer. De volgende onduidelijkheid 
dient zich echter alweer aan. Recent werd ik namelijk 
door een collega er op geattendeerd dat hij na het 
aanvragen van zijn herregistratie een brief terug 
kreeg waarin gemeld werd dat hij zich niet aan 
de  richtlijnen voor herregistratie had gehouden. 
Gelukkig werd daarna geconcludeerd dat dat ook niet 
mogelijk was omdat de richtlijnen recent gewijzigd 
waren en de collega dat uiteraard vijf jaar geleden 
niet had kunnen weten. Kijkend in dit nieuwe Besluit 
herregistratie specialisten (Besluit van 9 september 

2015 houdende de eisen voor herregistratie van 
specialisten, medegedeeld in de Staatscourant van 
18 december 2015) valt wel een duidelijke wijziging 
op. Waar voorheen de Intercollegiale toetsing 
nog een verplicht onderdeel van de herregistratie 
was, is dit nu komen te vervallen en zou er 40 uur  
geaccrediteerde nascholing per jaar gevolgd moeten 
worden. Daar dit nogal wat consequenties heeft, 
zijn momenteel gesprekken gaande om de diverse 
ICT-groepen te accrediteren, zodat de Intercollegiale 
toetsing kan blijven meetellen voor herregistratie. 

Op de ledenvergadering van 21 januari jl. kreeg 
Liesbeth Wijnvoord de Dr. Evert Bosch prijs uitgereikt. 
Zij was daar blij verrast mee. Daar niet iedereen 
meer zal weten waar deze prijs uit voortkomt, is 
een kleine toelichting wel even op zijn plaats. De 
Dr. Evert Bosch prijs is in 2002 ingesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs 
in particuliere Verzekeringszaken en werd op  
12 november 2002 door de toenmalige GAV- 
voorzitter Jan van Duinkerken voor het eerst uitgereikt 
aan collega Evert Bosch. De prijs wordt toegekend 
als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan 
die RGA van de Vereniging die zich op bijzondere 
wijze heeft onderscheiden op het gebied van 
particuliere verzekeringsgeneeskunde door middel 
van aangetoond wetenschappelijk presteren en/of het 
bevorderen daarvan. De Stichting tot Bevordering 
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO) heeft 
op verzoek van de Vereniging criteria ontwikkeld en 
op schrift gesteld. Het voert te ver om hier de criteria 
te benoemen. Deze zijn terug te vinden op de website 
van de GAV.

Liesbeth Wijnvoord krijgt de Dr. Evert Bosch prijs uitgereikt. 

Als laatste wil ik met u mijn zorg delen over de 
ontvankelijkheid van tuchtklachten, zoals deze 
de afgelopen perioden gepubliceerd zijn in onder 
andere Medisch Contact. Zoals Frits Schmidt in 
het redactiestukje van het laatste nummer in 2015 
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Van het bestuur
Verandering

Recent kwam mij een quote onder ogen van een 
Nederlandse kunstschilder Anton Karssen: ‘Je kunt 
de wind niet veranderen, maar wel de stand van 
de zeilen.’ Deze quote zette mij aan het denken, 
met name vanwege alle veranderingen die in onze 
wereld hebben plaatsgevonden en nog steeds in 
duizelingwekkend tempo plaatsvinden. Denk alleen al 
aan de ontwikkeling op het gebied van de ICT: ik denk 
dat er weinig middelbare scholieren zijn die een floppy 
disk zouden herkennen als ze er een in handen kregen. 
De directe spin-off hiervan, steeds kleinere apparaten 
en uiteindelijk de smartphones, hebben op hun beurt 
weer geleid tot een explosie in het actieve gebruik van 
de zogenaamde social media: de wereld wordt hierdoor 
steeds kleiner. Uiteraard heeft dit enorme voordelen, 
maar helaas brengt het ook een aantal nadelen met 
zich mee die men vooraf onvoldoende heeft kunnen 
inschatten. Cyberpesten bijvoorbeeld, is een van de 
minder positieve gevolgen.

Overigens is dit niet het enige voorbeeld van grote 
veranderingen, die in eerste instantie met enthousiasme 
werden ontvangen, maar waarbij de uiteindelijke 
gevolgen toch lastiger te overzien bleken in retrospectief. 
Denk in dit kader bijvoorbeeld aan de Arabische lente, 
welke zijn oorsprong vond in 2010, en mede in gang 
werd gezet door de toepassing van de eerder genoemde 
social media. Dit heeft geleid tot een grotere mate 
van vrijheid in een aantal landen, echter ook tot een 
instabiliteit waar extremisten van wisten te profiteren, 
hetgeen uiteindelijk een zware wissel heeft getrokken op 
de veiligheid en economie van de diverse staten.

Maar ook als we dichter bij huis en zelfs binnen ons 
vakgebied blijven staat de ontwikkeling niet stil. 
Binnen het vakgebied van de verzekeringsgeneeskunde 
gebeurt er op de voorgrond maar ook achter de 
schermen van alles wat invloed zal hebben op ons 
werk. Nu bijvoorbeeld de hele discussie over de 
herregistratie van basisartsen net achter de rug is, 

dient zich de volgende verandering aan in de vorm 
van een verandering van de eisen voor herregistratie 
met ingang van 1 januari 2016. Daarbij noem ik ook 
KOERS, de kwaliteitsvisie opleidingen en raamplan 
sociale geneeskunde waarin de uitgangspunten voor 
goed opleiden in de sociale geneeskunde en een 
kwaliteitssysteem waarmee het veld gestructureerd 
zicht krijgt op de kwaliteit van de opleidingen zijn 
vastgelegd, en de visitatie die binnenkort ook voor ons 
aan de orde zal zijn. Daarbij blijft het van belang om 
ons vakgebied positief onder de aandacht te brengen 
gezien het feit dat het aantal vacatures op dit moment 
nog meevalt, 1,3%, echter dit in de komende jaren 
fors zal oplopen naar verwachting, terwijl de instroom 
van nieuwe AIOS fors achterblijft. Terugverwijzend 
naar mijn eerste quote: de winden waaien dus vanuit 
alle richtingen waarbij het er af en toe op lijkt dat 
we nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op wat er 
allemaal om ons heen gebeurt.

Echter, op dit moment wordt er hard gewerkt aan 
het verkrijgen van subsidies voor de financiering 
van de opleidingen en het kwaliteitsbeleid, (middels 
overleg met onze zusterverenigingen en SZW), aan de 
acceptatierichtlijnen psychische klachten in het kader 
van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, vindt er 
overleg plaats met KNMG betreffende de herziening 
van de richtlijn ‘omgaan met medische gegevens’, 
zal op korte termijn het concept beperkingenprofiel 
privaat aan de leden worden voorgelegd en zijn 
concrete acties ondernomen om ons ACPV verder op 
de kaart te zetten hetgeen uiteindelijk zal leiden tot 
een verdere professionalisering van ons vakgebied. 
Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met 
de NVVG in het kader van de federatievorming. 
Overigens is deze lijst niet eens een limitatieve 
opsomming van alle activiteiten die op dit moment 
plaatsvinden maar nemen diverse actieve leden deel 
aan allerlei commissies en projectgroepen in den 
lande en zelfs daarbuiten. 

aangaf, heb ik inmiddels de taken als hoofdredacteur 
overgenomen. Maar koud aan de gang, verneem ik 
dat je als hoofdredacteur tuchtrechtelijk aangeklaagd 
kan worden, zoals recent de hoofdredacteur van het 
Geneesmiddelenbulletin overkwam. Het moet toch 

niet gekker worden! Ik mag hopen dat de twijfel en 
het uiteindelijk niet overgaan tot het schrijven van 
een stukje voor de GASTscoop bij de collega’s die we 
daarvoor benaderd hebben, daar niets mee te maken 
heeft.

Angela S imon-de Zwart
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Tenslotte hebben er binnen het bestuur van de GAV 
ook een aantal veranderingen plaatsgevonden, dit 
is ook de reden waarom u deze column van mijn 
hand leest. Geen gemakkelijke taak aangezien mijn 
voorgangster, Astrid Blaauw, een begenadigd schrijfster 
is wiens hersenspinsels lastig te evenaren zullen zijn. 
Ik hoop echter in deze tijd van veranderingen snel 
mijn weg te vinden binnen onze roerige wereld en 
mijn stem als voorzitter te laten horen binnen de 
belangrijkste gremia, waarbij mijn doel zal zijn de 
professionaliteit van onze vereniging te vergroten en 
de GAV nog zichtbaarder te maken. Daarbij heb ik 

uw hulp uiteraard hard nodig: een vereniging bestaat 
vooral uit leden, het bestuur is slechts de stem van 
deze leden. Daarbij ben ik ervan overtuigd, dat met 
de juiste inzet en voldoende enthousiasme, onze 
stem uiteindelijk gehoord zal worden door de diverse 
stakeholders.

Ik wil dan ook graag afsluiten met een tweede 
quote, afkomstig van de Franse politicus en 
historicus François Guizot: ‘Pessimisten zijn slechts 
toeschouwers. Het zijn de optimisten die de wereld 
veranderen.’

Monique Tolsma
voorzitter  GAV

Biologics: Long-term (side-) effects

B. Baldinger*

Basics and definitions

The expression ’biologic’ or ’biological’ drug 
is used in different ways by various people 
depending on their area of work. The FDA (Food 
and Drug Administration in the US) describes 
the expression of biological products to include 
a wide range of products such as vaccines, blood 
and blood components, allergenics, somatic cells, 
gene therapy, tissues and recombinant therapeutic 
proteins.1 

Biological products often represent the cutting-
edge of biomedical research and may offer the 
most effective means to treat a variety of medical 
illnesses and conditions that presently have no 
other treatment available.

With regards to their production and use, biologics 
are often derived from a variety of natural sources 
– human, animal, or microorganism – or may be 
produced by biotechnology methods. Gene-based 
and cellular biologics, for example, are often at the 
forefront of biomedical research.

Biologic response modifiers are genetically 
engineered from a living organism, such as a virus, 
gene or protein, to stimulate the body’s natural 
response to infection and disease.

* B. Baldinger, Dr. sc. nat., MPH, Swiss Re

The Cochrane Library describes biologics as a group 
of medications that suppress the immune system 
and reduce inflammation, notwithstanding the fact 
that suppressing the immune system can make it 
slightly harder to fight off infections.2 

Rheumatologists use the word ’biologics’ to 
differentiate the newer drugs from the traditional 
disease modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) 
like methotrexate or sulfasalazine. Biologics can 
target proteins, cells and pathways responsible for 
the symptoms and damage of rheumatoid arthritis 
(RA) and other types of inflammatory diseases. 
The proteins targeted include tumor necrosis factor 
(TNF), interleukin-1 (IL-1) and interleukin-6 (IL-6), 
which contribute to joint inflammation. Typically, 
biologics are reserved for people whose arthritis 
has not responded well to DMARDs. The drugs are 
applied parenterally, reflect the reproduction of 
body-own substances, and have been approved in 
many countries for RA, spondyloarthritis, psoriasis, 
and inflammatory bowel disease (Morbus Crohn).3 

Mechanisms of action and areas of use

There are multiple potential entry points for drugs 
to influence the complex cascade of inflammation 
and the corresponding immune system defense. 
Their goal is to act on pro-inflammatory mediators 
and cytokines, thereby inhibiting the stimulation of  
B- and T-lymphocytes.
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Activated T-cells express 41-integrin, which binds 
to vascular cellular adhesion molecule (VCAM) 
on the surface of venules in inflamed tissues. This 
interaction allows the T-cells to pass through the 
endothelial wall and penetrate the extracellular 
matrix where they can potentiate the inflammatory 
response. 

TNF-alpha is a multifunctional cytokine and  
a key-substance in the inflammation cascade. It 
regulates the activity of various immune cells 
involved in cell division and cell differentiation.  
In rheumatoid arthritis, T-cells and macrophages 
that have entered the synovium from inflamed 
venules produce cytokines, especially TNF, IL-1,  
IL-6 and IL-17, which mediate damage to the 
synovium. This leads to destruction of joints and 
also induces inflammatory processes including 
endothelial involvement leading to an increased 
cardiovascular risk in RA-patients. Anti-TNF 
antibodies reduce the migration of lymphocytes 
from the blood and damage can be slowed or 
prevented by anti-TNF antibodies, IL-1 receptor 
antagonists, and anti-IL-6 receptor antibodies.4 

When infliximab, which is a TNF-alpha inhibitor, 
was first applied to an RA patient in 1994, a 
considerable improvement in disease activity was 
observed within 2 weeks.

Biologics used in rheumatology can be divided 
into anticytokines and immunosuppressants. 
Anticytokines include TNF-inhibitors, the IL-1 and 
IL-6-inhibitors, while immunosuppressants include 
the antibody against CD20, a B-lymphocytemarker, 
and an inhibitor of T-lymphocyte-costimulation. 
Rituximab was originally used in cancer therapy 
against non-Hodgkin lymphoma. It interferes with 
the inflammatory cascade by binding to surface-
structures on B-lymphocytes (CD20) leading to 
removal of B-cells from the blood stream. Abatacept 
is a selective co-stimulation-blocker binding to 
T-cells, which block the stimulation of T-cells leading 
to no cytokines production, and no T-cell division.3 

Examples of TNF-alpha antagonists are infliximab 
(Remicade), which is a chimeric (part mouse/part 
human) monoclonal antibody that blocks TNF-
alpha, adalimumab and golimumab which are 
human monoclonal anti-TNF-alpha antibodies, 
etanercept (Enbrel), which is a soluble p75 TNF-
alpha receptor fusion protein, and certolizumab 
pegol, which is an antigen-binding fragment (Fab’) 
of a humanized monoclonal antibody coupled to 
polyethylene glycol.5 

In therapy against RA, the distinction between 
synthetic DMARDs (sDMARD) and biological 
DMARDs (bDMARD) is made. Following the 

algorithm recommended by the European League 
Against Rheumatism (EULAR), therapy usually 
starts with synthetic DMARDs, the first choice being 
methotrexate, leflunomide or sulfasalazine combined 
with steroids. If the therapeutic aim of remission is 
not reached within 6 months, biologic DMARDs or 
another sDMARD are added. If the first bDMARD 
strategy fails, then any other biologic DMARD may 
be used and replace the former one.6 

Effectiveness in treatment of RA

Measures of response to treatment include the 
American College of Rheumatology (ACR) response 
criteria (ACR20, 50 and 70). These require a specified 
improvement in tender joint count, swollen joint 
count, global assessments, pain, disability and an 
acute-phase reactant (e.g. erythrocyte sedimentation 
rate or C-reactive protein). The disease activity score 
(DAS28) is an alternative scoring system that has 
been developed in Europe by EULAR. It is calculated 
using a formula that includes counts for tender 
and swollen joints, an evaluation of general health 
by the person (on a scale of 0-100), and ESR or 
C-reactive protein. The Stanford Health Assessment 
Questionnaire (HAQ) is one component of the ACR 
criteria that scores physical disability and pain from 
0 (least disability) to 3 (most severe disability).6

In a study by Van Vollenhoven et al.7 where 
the addition of infliximab to methotrexate was 
compared with the addition of sulfasalazine and 
hydroxychloroquine in patients with RA, the 
addition of the TNF-antagonist was shown to be 
superior to conventional DMARDs, as measured 
in the proportion of patients achieving a good 
response according to EULAR criteria at 6, 9 and 
12 months.8 The effect of infliximab combined 
with methotrexate measured against placebo in 
patients with early RA who do not achieve adequate 
disease control with methotrexate monotherapy, the 
addition of a TNF-antagonist seems to be superior to 
the addition of conventional DMARDs. 

When the treatment with infliximab was 
compared with placebo both in combination 
with methotrexate (MTX), the number of 
metacarpophalangeal joint erosion sites (identified 
by MRI) in the infliximab plus MTX group were 
clearly less present from baseline to week 54. In 
addition, a significant improvement in the median 
functional and quality of life scores were observed 
in the infliximab group.9

Although a combined regimen with an anti-TNF-
drug could be considered the standard option for 
treatment of RA, the addition of conventional anti-
rheumatic drugs should not be excluded completely 
from consideration.
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Adverse effects

A big concern is the potential side-effects of TNF-
inhibitors, which include infections, malignancy, 
heart failure, amongst others. However, experience 
from more than 2 million patients from national 
registries have not shown convincing results with 
respect to teratogenic or carcinogenic side-effects. As 
RA (and other autoimmune disease) patients have on 
average a three-fold increased lymphoma incidence 
compared to a healthy control group, by controlling 
the underlying disease a reduction in lymphoma 
incidence may in fact be reached. 

TNF-alpha provides protection against several 
pathogens including Mycobacterium tuberculosis. 
Granuloma building infections like tuberculosis were 
often seen in the early days of biological DMARDs 
with an 8-times increased risk when RA patients in 
the US were treated with infliximab compared to 
non-treated RA patients. Average reactivation time 
was shown to be after 12 weeks and happened in 98% 
of cases within 6 months.10

With the introduction of genome sequencing of 
M. tuberculosis, it became possible to develop tests 
to detect interferon-gamma (Interferon-gamma 
release assay, IGRA), which is being released by 
T-lymphocytes sensitized by a current or previous 
infection with M. tuberculosis. After the many initial 
tuberculosis cases, strict screening-guidelines were 
introduced before the start of anti-TNF therapy. 
Screening guidelines include a chest-X-ray, careful 
medical history, and this highly-specific Interferon-
gamma-test to exclude actual or previous infection. 
After introduction of these screening procedures 
tuberculosis rates in trials with anti-TNF-therapy 
drastically reduced.11

Overall, the extra-mortality risk from infections 
would not appear to be significantly elevated, and 
this might be mitigated where good follow-up and 
treatment is available.12

There seems to be a higher risk for malignant disease 
based on chronic inflammatory disease and a vast 
number of studies investigated potential malignancy 
caused by biological drugs. An estimation of 
background incidence of haematological and 
solid tumours is difficult due to the underlying 
disease activity and previous cytotoxic and 
immunosuppressant therapy.

In a recent study from Taiwan, it was shown that 
RA patients taking TNF-alpha antagonists were 
associated with a lower risk of cancer, but not for 
haematologic cancers, than RA patients taking non-
biologic DMARDs alone.13 The 7-year cumulative 
incidence of newly diagnosed cancer after adjusting 

for competing mortality was significantly lower in 
the biologics group than in the bDMARDs group.

As a clustering of very early lymphoma cases soon 
after the start of treatment may provide some 
evidence of a causal association, a study investigating 
the number of months from the start of therapy to 
the development of lymphoma found no evidence 
of early cases.14 However, the lack of a temporal 
association provided no information on the 
likelihood that the medication caused lymphoma.

Neither clinical trial data nor study data are 
sufficient to establish a causal relationship between 
RA treatments and the development of lymphoma, 
so final conclusions on the tumour risk with 
TNF-inhibitors can’t be drawn and controversial 
discussions whether it is the TNF-inhibitors, 
conventional drugs or inflammatory basic disease 
leading to an increased tumour risk, are ongoing. 
Patient registries are in place to follow adverse events 
(UK: BSRBS, G: RABBIT, CH: SCQM-RA). 

It is known that inflammatory rheumatic diseases 
lead to endothelial dysfunction, which is partially 
responsible for the increased risk in cardiovascular 
morbidity and mortality. In contrast to the 
potential negative side effects discussed above, 
anti-TNF was also shown to have a positive effect 
by improving the endothelial function in patients 
with rheumatoid arthritis who were on anti-TNF 
treatment. In a Swedish study, the standardized 
morbidity ratio in patients with RA treated with 
TNF-blockers was considerably lower than in those 
not treated with anti-TNF therapy. Treatment with a 
TNF-blocker was associated with a lower incidence 
of first cardiovascular event.15

When analysing mortality, the same authors found 
a reduced overall mortality of 35% in those using  
TNF-inhibitor therapy,  which was mainly explained 
by reduced cardiovascular mortality.16 It seems that 
anti-TNF therapy leads to an improved endothelial 
function and stabilized plaques.

Summary and conclusions

A biologic is manufactured in a living system such 
as a microorganism, or plant or animal cells. Most 
biologics are very large, complex molecules or 
mixtures of molecules. Many biologics are produced 
using recombinant DNA technology. Rheumatologists 
use the expression to differentiate the new biological 
drugs from the classical/conventional disease 
modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs). Patients 
with long-standing high disease activity are at 
substantially increased risk of mortality. Effective 
control of disease activity decreases mortality. TNF-
alpha inhibitors and rituximab seem to be superior 
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to conventional DMARDs in reducing this risk in 
rheumatoid arthritis. The increased infection risk 
is known, but modern screening programmes have 
drastically reduced the risk for tuberculosis infection 
under anti-TNF treatment. The risk of infection is 
real and creates a need for special attention by the 
attending physicians and serious infections could 
result in extra deaths. RA patients have an increased 
risk for malignancies, especially lymphomas, but 
the contribution of individual biologics to this risk 
is not clear. Small studies, in which risk statistical 
significance is limited, have indicated elevated 
incidence of lymphomas and solid tumours, but 
this has not been substantiated in analyses of larger 
Swedish and British registries. Advantages of long-
term inhibition of (generalized) inflammation seem 
to have a greater benefit than the potential infectious 
or oncological risks of TNF-blockage. 

The experience of the longer term risk for extra 
mortality is limited, but the very nature of these 
agents suggests that there might be such risk. On 
the other hand, these are effective drugs and there 
may be a mortality benefit from the amelioration 
of the underlying disease. TNF-alpha inhibitors are 
not curative and treatment has to be indefinite. 
Compared with standard DMARD therapy, treatment 
with anti-TNF therapies was not associated with an 
increase in mortality. A large Cochrane overview17 
and meta-analysis18 revealed that the rate of severe 
adverse events, lymphoma and congestive heart 
failure were not statistically significantly different 
between biologics and control treatment. Evidence 
shows that the biologics aggressively slow the disease, 
which may ultimately reduce the overall cost of 
managing the disease by reducing complications, 
long-term disability and the need for surgery.
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Psychologische Beschwerdenvalidierung 
zur Überprüfung manipulativen 

Antwortverhaltens

Th. Merten*

* Th. Merten, klinische Neuropsychologe und 
Psychotherapeut, Vivantes Klinikum im Friederichshain 
Klinik für Neurologie Deutschland

Beschwerdenvalidierung in den Niederlanden

Der folgende Artikel soll einen Überblick über 
psychologische Ansätze der Beschwerdenvalidierung 
(engl. symptom validity assessment) liefern, die in 
den Niederlanden wie in einigen anderen Staaten 
inzwischen zum unverzichtbaren Repertoire 
von Neuropsychologen gehören, wenn diese als 
Sachverständige gutachtliche Fragen bearbeiten. 
Unter Beschwerdenvalidität (symptom validity) wird 
die Glaubhaftigkeit oder der Grad an Vertrauen 
verstanden, den ein Untersucher der Aufrichtigkeit 
einer Beschwerdenschilderung und der Gültigkeit 
der Symptomdarstellung durch einen Patienten 
oder Gutachtenprobanden entgegen bringen kann. 
In psychologischen Testuntersuchungen werden 
damit insbesondere die Gültigkeit eines ermittelten 
Testprofils sowie die Vertrauenswürdigkeit von 
Fragebogenergebnissen bezeichnet.

Als ich im November 2015 eingeladen war, auf 
den Verzekeringsgeneeskundige dagen in Almere 
vorzutragen, war ich überrascht zu erfahren, 
wie weit verbreitet offenbar Kenntnisse 
über diese diagnostischen Verfahren unter 
niederländischen Versicherungsmedizinern 
sind. Dazu beigetragen hat sicherlich, dass 
die Niederlande eines der Länder außerhalb 
Nordamerikas mit der größten Forschungsaktivität 
auf dem Gebiet der Beschwerdenvalidierung sind 
und Beschwerdenvalidierungstests (BVT) seit 
längerem Eingang in die diagnostische Praxis 
gefunden haben.1,2,3,4 Bereits im Jahre 2004 wurde 
von Professor Ben Schmand von der Universität 
Amsterdam in Amstelveen ein Kolloquium für 
Vertreter der Versicherungswirtschaft organisiert, 
das von Teilnehmern später als ‘Augenöffner‘ 
(eye opener) bezeichnet wurde. Schmand, Sterke, 
und Lindeboom5 sind mit dem Amsterdamse Korte 
Termijn Geheugen Test die Autoren eines der in 
Europa meistverwendeten BVT. Erwähnenswert 

ist ferner, dass das Vierte Europäische Symposium 
zur Beschwerdenvalidierung von Professor Harald 
Merckelbach im Juni 2015 an der Universität 
Maastricht organisiert wurde, der europäischen 
Universität, an der seit der Jahrtausendwende auch die 
breitesten Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet zu 
verzeichnen sind.

Neuropsychologie und 
Beschwerdenvalidierung

Ende der 1980-er-Jahre begannen Neuropsychologen, 
sich mehr und vertiefter mit Methoden zu 
beschäftigen, die damals unter der Überschrift 
‘Simulationsdiagnostik behandelt wurden und die 
man heute als Beschwerdenvalidierung bezeichnet. 
Das Thema einer möglichen Vortäuschung 
körperlicher, psychischer oder kognitiver Störungen 
war zu jener Zeit weithin tabuisiert. Seitdem hat sich 
keine andere Fachdisziplin so sehr mit ihm beschäftigt 
wie die Klinische und Forensische Neuropsychologie6, 
und das aus gutem Grund. Eines der wichtigsten 
Werkzeuge von Neuropsychologen, der psychologische 
Test, weist einen gravierenden Schwachpunkt auf, 
dass nämlich seine Ergebnisse hochgradig von der 
Kooperativität, von der Mitwirkung der untersuchten 
Person abhängig sind. Anhand eingeschränkter 
Testwerte direkt auf zugrunde liegende eingeschränkte 
kognitive Funktionen zu schließen, ist nicht möglich. 
Ebenso erwies es sich in zahlreichen empirischen 
Untersuchungen als unmöglich, allein anhand des 
Verhaltens einer Person in der Untersuchung oder 
anhand eines Testprofils zu bestimmen, ob eine 
Person wahre Angaben zu einem Sachverhalt macht 
oder nicht und ob die ermittelten Testleistungen die 
tatsächlichen Leistungsvoraussetzungen der Person 
widerspiegeln oder in manipulativer Weise zustande 
gekommen sind. Klassische Lügenindikatoren, wie 
etwa das Halten von Blickkontakt, die von Experten 
nach wie vor intuitiv eingesetzt werden, erwiesen 
sich in gleicher Weise als unbrauchbar. Medizinische, 
psychologische und juristische Experten verfügen 
im statistischen Mittel nicht über ausreichende 
Fähigkeiten, um aufrichtige (Mitteilung wahrer 
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Information) von unaufrichtiger Kommunikation 
(Mitteilung falscher Information) zu unterscheiden 
(und zwar insbesondere dann nicht, wenn sich 
ein Experte selbst diese Fähigkeit in hohem Maße 
zuschreibt).

Das Problem wurde in dem Maße drängender, als 
Neuropsychologen als Experten für das Verhältnis 
von Gehirn und Verhalten in zunehmendem Maße 
auch in rechtlichen Kontexten als Sachverständige 
beauftragt wurden. Es bedurfte also spezieller 
Methoden, die es gestatten, valide Testprofile 
von ungültigen zu unterscheiden, authentische 
Symptomdarstellungen von manipulativen, 
interessegeleiteten Darbietungsformen zu 

A B C

1 2 3

a b c

  

I II III

differenzieren. Der erste Neuropsychologe, der 
sich diesem Problem vertiefend widmete, war 
der Frankoschweizer André Rey (1958), dessen 
Verfahren sich weiterhin großer Beliebtheit 
erfreuen. Der in Abbildung 1 dargestellte 
15-Item-Test (Rey Memory Test7) verwirklicht 
das Prinzip der verdeckten Leichtigkeit. Eine in 
Wahrheit einfache Anforderung wird als eine 
sehr viel schwerer präsentiert und lädt damit in 
gewisser Weise solche Probanden zu einer völlig 
unplausiblen Darstellung von Gedächtnisstörungen 
ein, die sich in manipulativer Weise in der 
Untersuchung verhalten. Damit wird, wie 
im dargestellten Beispiel, eine Aggravation 
offenkundig.

Abbildung 1

Ein früher Beschwerdenvalidierungstest, der auch 
heute noch gelegentlich eingesetzt wird. Für 
zehn Sekunden wird eine Vorlage präsentiert, die 
dann vom Probanden aus dem Gedächtnis zu frei 
zu reproduzieren ist. Das von einer 47-jährigen 
Klägerin mit geltend gemachten therapieresistenten 
Depressionen gelieferte Ergebnis reflektiert ohne 
Zweifel nicht ihre tatsächliche Gedächtnisleistung, 
sondern ist im Sinne eines manipulativen 
Antwortverhaltens zu beurteilen.

Methoden der Beschwerdenvalidierung

Kernstück einer jeden Beschwerdenvalidierung 
ist immer eine sorgfältige Konsistenz- und 
Plausibilitätsprüfung, die die Information aus den 
verschiedensten Bereichen (Aktenlage, Anamnese, 

objektive Beobachtungsbefunde, radiologische und 
Laborergebnisse, Test- und Fragebogenergebnisse, 
Informationen über die tatsächliche Teilhabe 
im Alltag usw.) miteinander abgleicht und auf 
Widerspruchsfreiheit untersucht. In diesem Sinne 
stellen speziell entwickelte Instrumente (die 
BVT) lediglich einen Aspekt im Rahmen einer 
umfassenderen Prüfung auf Widerspruchsfreiheit 
in der gesamten zur Verfügung stehenden 
Informationsbasis dar. Dies wird leider häufig 
übersehen. Fehlerhafte Beurteilungen können 
leicht daraus resultieren, dass Einzeldaten 
(namentlich die Ergebnisse in einem BVT) isoliert 
von ihren Gesamtkontext interpretiert werden.

Als spezifische Methoden der Beschwerden-
validierung sind psychologische Tests und 
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Alternativwahlverfahren stellen ein besonderes 
Antwortformat dar, das es gestattet, aufgrund 
wahrscheinlichkeitstheoretisch basierter 
Berechnungen verschiedene Antwortmuster zu 
identifizieren, wie etwa solche, die mit einem 

Fragebogen zu bezeichnen, die eigens dafür 
entwickelt wurden, eine etwaige suboptimale 
Testmotivation zu erfassen (underperformance), eine 
übertriebene, ausgeweitete, nicht-authentische von 
einer authentischen Beschwerdenschilderung zu 
unterscheiden (over-reporting) oder andere Formen 

manipulativer Darstellung zu erfassen (wie etwa 
eine interessegeleitete Darstellung von Symptomen 
einer geltend gemachten posttraumatische 
Belastungsstörung im Morel Emotional Numbing 
Test.8 Ein Überblick über verschiedene Methoden 
ist in Abbildung 2 enthalten.

Abbildung 2
System der Methoden zur Bestimmung der Beschwerdenvalidität1 

Totalausfall der Funktion (z.B. des Gedächtnisses) 
vereinbar wären, insbesondere aber auch solche, 
die selbst bei einem Totalausfall mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht auftreten sollten. 
Solche Unter-Zufall-Antwortmuster, die die 

Methods to determine the validity of symptom presentation
and symptom report

Other methods
Standardized psychological

instruments:
Symptom validity tests = SVTs

Performance
validity tests

= PVTs

Determinations
about possible

under-
performance

Determinations about possible negative response bias:
Credibility of symptom report

Validity of test profile
Cooperativeness in neuropsychological examination

Self-report
validity tests

= SRVTs

Determinations
about possible
over-reporting

Analysis of con-
sistency / plausibility
between and within
data sources, incl.
• behavioral
observations
• motor behavior
• activities of daily life
• reliable third-party
information
• electrophysiology
• monitoring of
medication ...
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statistische Schwelle reinen Ratens unterschreiten, 
sind der am besten fundierte Indikator für die 
Feststellung manipulativer, bewusst gesteuerter 
Versuche, kognitive Störungen vorzutäuschen. 
Sie können eine gezielte, bewusste Manipulation 
ohne vernünftigen Zweifel beweisen, wenn 
sich aufgrund konvergenter Beweislinien auch 
Restzweifel ausräumen lassen. Je nach Spezifik 
der Symptompräsentation kann der Gutachter 
auf standardisierte Verfahren zurückgreifen (wie 
etwa den Test of Memory Malingering TOMM oder 
den Amsterdamer Kurzzeitgedächtnistest ASTM) oder 
ad hoc fallspezifische einzelfallexperimentelle 

Tabelle 1
Brüder-Grimm-Test. Itembeispiele (von insgesamt 50 Items) für eine einzelfallexperimentelle Anordnung bei 
geltend gemachtem semantischem Gedächtnisverlust. Die durch den Versicherten gelieferten Antworten sind 
kursiv gedruckt. Von 50 Items wurden lediglich 18 Items korrekt gelöst (unter Zufall).

Testfrage (Item) Alternative 1 Alternative 2

Drei Brüder führten ein undankbares Tier auf die Weide.  

Das war … ein Esel eine Ziege

Ein Esel konnte Reichtum spenden in Form von … Gold Silber

Einer der Brüder erhielt einen Sack. Darin war … ein Knüppel Mehl

Ein anderer Bruder erhielt einen Tisch. Der konnte sich  

füllen mit lauter … Schätzen Speisen

Dornröschen schlief … 1 Jahr lang 100 Jahre lang

Sie hatte sich verletzt an einem … Webstuhl Spinnrad

Eine Prinzessin ließ einen Ball in einen Brunnen fallen.  

Der wurde wiedergebracht von … einer Nixe einem Frosch

Zum Dank sollte sie den Überbringer des Balls … begleiten küssen

Gutachtliche und differenzialdiagnostische 
Herausforderungen

Der Gutachter steht aufgrund des rechtlichen 
Stellenwerts einer sachverständigen Beurteilung 
in einer besonderen Verantwortung, bei der zu 
berücksichtigen ist, dass in der Regel erhebliche 
Konsequenzen aus seiner Bewertung resultieren 
und jede Fehlbeurteilung wesentlich dazu beitragen 
kann, dass das Recht einer Partei tiefgreifend 
verletzt wird. Eine sachkundige und korrekte 
Anwendung und Interpretation von Methoden der 
Beschwerdenvalidierung erfordert zwingend eine 
besondere Qualifikation für den Einsatz dieser 
Verfahren und eine vertiefte Beschäftigung mit 
differenzialdiagnostischen Fragen, wenn es um die 
Beurteilung verzerrter Beschwerdendarstellungen 
oder Symptompräsentationen geht (Tabelle 2). 

Darüber hinaus sind alle diagnostischen Methoden 
mit Unsicherheitsgraden behaftet, die sich in den 
Kennwerten der Sensitivität und Spezifität ausdrücken. 
Für eine korrekte Beurteilung der Ergebnisse von 
Beschwerdenvalidierungstests ist die Möglichkeit 
falsch-positiver und falsch-negativer Ergebnisse in 
Betracht zu ziehen. Hier liegt gegenwärtig die größte 
Fehlerquelle, die letztlich einer unzureichenden 
Qualifikation von Anwendern zuzurechnen ist. Nicht 
selten ist zu beobachten, dass Gutachter auffällige 
Ergebnisse ‘wegdiskutieren‘ und Faktoren zuschreiben, 
die sie in Wahrheit nicht zu begründen geeignet sind. 
Diese Entwicklung, die auch in Deutschland zu sehen 
ist, hat für die Niederlande in eindrucksvoller Weise 
eine Studie von Dandachi-FitzGerald et al9 aufzeigen 
können, in der häufige und gravierende Mängel bei 
der Bewertung auffälliger Testergebnisse ermittelt 
wurden.

Anordnungen konzipieren. Ein Beispiel für eine 
solche einzelfallexperimentelle Prüfung bei 
einem jungen Mann mit geltend gemachtem 
komplettem autobiografischen und hochgradigem 
semantischen Gedächtnisverlust ohne Hinweis auf 
eine stattgehabte Hirnschädigung ist in Tabelle 
1 illustriert (vgl. Falldarstellung bei Merten & 
Merckelbach).2 Bei zufallskritischer Prüfung 
zeigte sich, dass der Versicherte, der Leistungen 
wegen Berufsunfähigkeit begehrte, gezielt falsche 
Antworten auswählte, obwohl er die richtigen 
Lösungen kannte.
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Diagnostische Kategorie Symptomdarstellung und  Zugrunde liegende Motivation  

 verzerrte Beschwerdenschilderung und Krankheitsgewinn

Simulation / Aggravation Absichtlich, gesteuert, gezielt  Motivation bewusst (reflektiert); 

 (bewusst) sekundärer Krankheitsgewinn

Artifizielle Störung Absichtlich, gesteuert, gezielt  Motivation unbewusst (unreflektiert); 

 (bewusst) primärer Krankheitsgewinn

Somatoforme und  Unbeabsichtigt, nicht gesteuert,  Motivation unbewusst (unreflektiert); 

dissoziative Störungen nicht gezielt (unbewusst)   primärer Krankheitsgewinn, aber  

  sekundärer Krankheitsgewinn möglich

Besonders gravierend stellen sich Fehlbeurteilungen 
dar, wenn Unter-Zufall-Muster, die eine bewusste, 
gezielte Antwortmanipulation ausweisen, 
wegdiskutiert und etwa einer somatoformen Störung 
oder einer Depression zugeschrieben werden. 
Mögliche Einflussfaktoren, die falsch-positive 
Ergebnisse (Ergebnisse unterhalb empirisch ermittelter 
Grenzwerte, nicht aber Unter-Zufall-Antwortmuster) 

Tabelle 3
Einflussfaktoren, die eine erhöhte Falsch-positiv-Klassifikationsrate (bei Anwendung empirischer Grenzwerte 
für Beschwerdenvalidierungstests) begründen bzw. nicht begründen können.

Faktoren, die mit einer erfolgreichen  Faktoren, die keine gesicherte Grundlage für 

Testausführung interferieren können falsch-positive Testergebnisse liefern

Dementielle Syndrome, Amnestische Syndrome Leichte kognitive Störungen

Schwerste depressive Störungen (z.B. bei depressiver  Depressive Störungen (solange eine ausreichende 

Agitation oder Stupor) mit erheblicher Einschränkung  Mitwirkung in einer Testuntersuchung erreicht 

der Alltagsfähigkeit und der Untersuchungsfähigkeit werden kann)

Intelligenzminderung Distorsionstrauma der Halswirbelsäule

Mittelschwere und schwere Aphasien, ausgeprägte  Dissoziative Störungen, Somatoforme Störungen 

Dyslexien, schwere Störungen visuell-räumlicher  

Funktionen und schwere dysexekutive Syndrome oder  Burnout, Mobbing, Bossing, sog. ‘ neue 

andere kognitive Teilstörungen, Analphabetismus  Krankheiten‘ (z.B. chronisches Erschöpfungs 

(je nach eingesetztem spezifischem Test) syndrom, multiple chemische Sensitivität,  

 Elektrosmog)

Akute Psychosen oder Psychosen mit ausgeprägter  Anpassungsstörungen 

Defektsymptomatik

Tabelle 2
Besondere Schwierigkeiten erwachsen häufig aus einer zu treffenden Unterscheidung zwischen Simulation, 
Aggravation, artifiziellen Störungen und somatoformen oder dissoziativen Störungen, die sich phänomenologisch 
in gleicher Weise darstellen können. Eine notwendige Beurteilung innerpsychischer Faktoren stellt den Gutachter 
vor besondere Herausforderungen.

in BVT begründen können, deren Einfluss also sehr 
sorgfältig im Einzelfall zu prüfen ist, sind in Tabelle 
3 aufgeführt. Ihnen gegenübergestellt finden sich 
Faktoren, für die eine erhöhte Rate falsch-positiver 
Ergebnisse weder sachlogisch noch nach einschlägigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu begründen 
sind, die aber immer wieder als Pseudoerklärungen 
herangezogen werden.

Ausblick

Einer Umfrage unter europäischen Neuropsychologen 
zufolge (Dandachi-FitzGerald et al4 setzt eine 
Mehrheit niederländischer Kollegen (ca. 81 
Prozent) heute in jedem oder in einer Mehrzahl der 
Gutachtenfälle Beschwerdenvalidierungstests ein, 
die im Kontext einer umfassenderen Konsistenz- und 

Plausibilitätsprüfung die Methode der Wahl sind, 
um die Validität ermittelter Testprofile und damit 
die Authentizität geltend gemachter kognitiver 
Funktionsstörungen zu bestimmen. Damit ist 
zu festzustellen, dass sich diese Verfahren soweit 
etabliert haben, dass sie einen festen Bestandteil 
des Methodenrepertoires von Neuropsychologen 
darstellen, ähnlich wie dies für Norwegen und im 
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Trend für Deutschland der Fall ist. Dessen ungeachtet 
sind bedeutsame Probleme zu identifizieren, 
die Auswahl, Einsatz und Interpretation der 
Testergebnisse häufig als fragwürdig und nicht auf 
hohem fachlichem Niveau ausweisen. Dem zugrunde 
liegt neben unzureichenden Tiefenkenntnissen in 
einem komplexen und komplizierten Sachgebiet 
vermutlich ein fehlerhaftes Rollenverständnis von im 
Regelfall klinisch tätigen Neuropsychologen, wenn 
sie als Sachverständige strikt unparteiisch handeln 
müssen. Als Gutachter müssen sie Beurteilungen 
treffen, die nicht immer im besten Interesse der 
von ihnen untersuchten Probanden sind, und sie 
sind mit praktischen, ethischen und moralischen 
Herausforderungen konfrontiert, die sich von denen 

eines Klinikers unterscheiden. Hinzu tritt, dass 
die Ergebnisse von Beschwerdenvalidierungstests 
isoliert oft nicht sinnvoll interpretierbar sind, 
sondern eine Einbettung in eine komplexe 
Informationslage notwendig ist, die auch ein hohes 
Niveau klinischer Kenntnisse erforderlich macht. Nur 
so kann die Gefahr drastischer Fehlbeurteilungen 
minimiert werden. Damit öffnet das Feld der 
Beschwerdenvalidierung, so wichtig es für die 
Stärkung der Rolle von Neuropsychologen in ihrer 
Sachverständigenkompetenz auch ist, gleichzeitig 
Raum für einen missbräuchlichen Einsatz. 
Genau in diesem Spannungsfeld muss die größte 
Herausforderung gesehen werden, die sich für die 
weitere Entwicklung stellt.
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Met beide benen op de grond?

N. Ooitgedagt

Meneer A* werkte al enkele jaren voor een groot 
ingenieursbureau. Hij beoordeelde ontwerpen, hield 
meerdere presentaties en zat regelmatig in het vliegtuig 
om de diverse internationale projecten te begeleiden. 
Hij was zeer sportief, had een passie voor marathons en 
voor motorrijden.
Na een lange werkdag reed hij op een zomeravond op 
zijn motor terug naar huis. Het weer was omgeslagen 
en er viel een druilerige regen. Ergens onderweg wilde 
hij een auto met een caravan inhalen. Wat er daarna 
gebeurde weet hij niet meer. Hij werd drie weken later 
wakker op de intensive care.
Zijn linkerbeen was enkele dagen na binnenkomst in 
het traumacentrum afgezet. Meerdere reconstructies 
en revascularisaties van een knietrauma aan de 
linkerzijde hadden geen effect gehad. Hij had verder 
een neurotrauma, thoraxtrauma, een bekkenfractuur 
en een knie- en enkelletsel rechts.

Meneer B* was voor zijn ongeval internationaal 
vrachtwagenchauffeur. Net als meneer A werkte 
hij 80 uur per week en hij deelde diens passie voor 
motorrijden.
Waarom hij met zijn vrachtwagen op klaarlichte dag 
een betonnen pijler raakte, weet hij niet. Hierna heeft 
hij nog geruime tijd bekneld in zijn cabine gezeten, 
voordat hij kon worden bevrijd. Zelf heeft hij die fase 
niet bewust meegemaakt. Hij werd per heli naar het 
traumacentrum vervoerd. Er bleek sprake van een 
neurotrauma, meerdere wervelfracturen, ribfracturen, 
abdominaal bloedverlies, waarvoor direct een 
spoedlaparotomie werd verricht en een gecompliceerde 
femurfractuur en tibiafractuur rechts. Ook hij werd 
wakker zonder been. Vanwege een sepsis, op basis van 
het wekedelenletsel, onderging hij na enkele dagen een 
hoge bovenbeensamputatie rechts.

De ernst van het letsel bij polytraumapatiënten wordt 
beoordeeld aan de hand van een scoringslijst, de 
zogenaamde Injury Severity Score. Bij deze ISS krijgen 
patiënten punten op grond van het letsel van zes 
verschillende lichaamsregio’s: schedel/nekwervelkolom, 
aangezicht, thorax, abdomen, bekken/extremiteiten en 
uitwendig letsel. Het maximum aantal punten is 75.
De mortaliteit bij patiënten met een ISS > 16 punten is 
10%. De helft hiervan overlijdt binnen 24 uur, meestal 
ten gevolge van een neurotrauma. 

Tijdens het verblijf op de intensive care kunnen zich 
de volgende problemen voordoen: oncontroleerbare 
bloedingen, hersenoedeem, multipel orgaanfalen, 
stollingsstoornissen en Systemic Inflammatory 
Response Syndrome.1 
Hierdoor kunnen meerdere orgaansystemen uitvallen. 
Er ontstaan lever- en nierfunctie-stoornissen, 
pompfunctie-en ritmestoornissen, zenuwuitval en 
gaswisselingsproblemen. Beademing, dialyse en 
medicamenteuze ondersteuning zijn vaak en langdurig 
nodig.

Wanneer gevraagd wordt naar zijn klachten geeft 
meneer A aan dat het strak zit om zijn borst en armen. 
De prothese zit in de zomer te strak en in de winter 
te los. De fantoompijn is weg maar de stomp voelt 
permanent koud aan. Zijn rechterknie is pijnlijk en 
instabiel en zijn rechterenkel is regelmatig dik.
Hoewel hij zeer veel cognitieve problemen ervaart, 
probeert hij zijn werk zo goed mogelijk te doen.  
‘s Avonds is hij kapot. Hij ligt eerder in bed dan zijn 
kinderen die nog op de basisschool zitten. Sinds het 
ongeval heeft hij meer kantoorwerk gekregen en hoeft 
hij minder te reizen.
Hij heeft na zijn bekkenfractuur mictie- en 
erectieproblemen. Maar het huwelijk stelt in seksueel 
opzicht na het ongeval toch al niet veel meer voor. Als 
hem gevraagd wordt wat hij het ergste aspect van het 
ongeval vindt, breekt hij. Snotterend vertelt hij dat hij 
zijn rol als vader niet meer kan invullen.

Meneer B heeft ook problemen met zijn prothese. Zijn 
stomp is te kort en de prothese drukt in zijn rechter 
lies bij het zitten, staan en lopen. Hij had al enige 
tijd arthrosis in zijn linkerknie. Die is na het ongeluk 
veel meer klachten gaan geven. Hij verplaatst zich nu 
grotendeels per rolstoel. Hij heeft problemen met zijn 
concentratie en het geheugen. Hij is snel moe en hij is 
bang geworden in het verkeer.
Ook hij houdt het niet droog tijdens de anamnese. Zijn 
leven is totaal veranderd. Vroeger was hij zelfstandig en 
steeds op route. Nu is hij afhankelijk en altijd thuis.

Een polytrauma kost gemiddeld 500.000 euro. Omdat 
het vaak jonge slachtoffers betreft, is het verlies aan 
arbeidzame jaren enorm, groter dan het verlies door 
hart- en vaatziekten en kanker tezamen. 46-85% geeft 
blijvend pijnklachten aan, 42% heeft angststoornissen, 
45% lijdt aan een depressie en 60% is bang in het 
verkeer geworden.* De onderstaande personen en omstandigheden zijn 

gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.
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Naast lichamelijke en cognitieve problemen zijn er 
psychologische consequenties. Relatieproblemen, 
ontslag, een veranderd toekomstperspectief, 
verdriet om de verloren gegane vaardigheden, 
insufficiëntiegevoelens, communicatiestoornissen, 
agressie en frustratie bepalen na een polytrauma mede 
het dagelijks welbevinden. De kwaliteit van leven is, 
zeker bij cognitieve stoornissen, laag.2 
Deze negatieve effecten blijven nog zeer lang aanwezig. 
Zes jaar na een polytrauma is de kwaliteit van leven 
nog significant verminderd. 38% is dan inmiddels 
gescheiden.3

Bij het lichamelijk onderzoek lijkt er ogenschijnlijk 
sprake van een normale schouderfunctie bij meneer A. 
Maar wanneer de scapula gefixeerd wordt gehouden, 
blijkt hij beiderzijds een ernstige abductiebeperking te 
hebben. Zijn beide heupen laten bewegingsbeperkingen 
in vrijwel alle richtingen zien. De stomp van zijn 
linkerbovenbeen voelt koud aan en bevat een drukplek 
ter plaatse van de vacuümnipple. Zijn rechterknie is 
instabiel en heeft een flexiecontractuur van 10°. Zijn 
rechterenkel vertoont nog net geen spitsvoetstand.

Ook meneer B vertoont bij fixatie van de scapula 
een ernstige abductiebeperking beiderzijds. De 
beweeglijkheid in zijn beide heupen is eveneens beperkt. 
De korte stomp van het rechterbovenbeen is livide-paars 
verkleurd en in zijn rechterlies is een drukplek zichtbaar. 

Zijn linkerknie heeft bij onderzoek een strekbeperking 
van 15° en er is sprake van een spitsvoet.

Hoewel de oorspronkelijke verschillen tussen de 
beide mannen groot zijn, bestaan er in hun huidige 
levens veel overeenkomsten. Beiden hebben een 
bovenbeensamputatie met fantoompijn doorgemaakt. 
Er zijn problemen met de stomp en de prothese. 
Beiden hebben contracturen in heupen en schouders. 
Die zijn het resultaat van het langdurig mobiliseren 
met krukken en een zittend bestaan, al of niet in de 
rolstoel.
Zeer invaliderend zijn de problemen aan hun ‘goede’ 
been. Instabiliteit, contracturen, fracturen en arthrosis 
bepalen in belangrijke mate hun mobiliteit, meer nog 
dan hun prothesen.
Beiden hebben een BI-percentage van meer dan 60%.
Toch blijft bij een expertiseonderzoek, waarbij alle 
(verborgen) bewegingsbeperkingen zo nauwkeurig 
mogelijk in kaart moeten worden gebracht, het 
belangrijkste hulpmiddel een doos tissues want 
de psychische gevolgen van een polytrauma zijn 
gigantisch.

Op één been kun je niet staan, zegt men in de kroeg. 
Maar zelfs met een prothese zijn deze twee harde 
werkers de balans in hun leven volledig kwijt. Het 
zal nog jaren duren voor ze een nieuw evenwicht 
gevonden hebben.

Referenties
1. Wutzler, S. Lustenberger, T. Relja, B. und Marzi, I: ‘Pathophysiologie des Polytraumas’. Der Chirurg 2013, 84: 753-758.
2. Simmel, S. und Buhren, V: ‘Unfallfolgen nach schweren Verletzungen’. Der Chirurg 2013, 84: 764-770.
3. Simmel, S. Drisch, S. Haag, S. und Buhren, V: ‘Langzeitergebnisse nach Polytrauma mit ISS > 25’.  

Der Chirurg 2013, 84: 771-779.

Duidelijkheid herregistratie medisch adviseurs

D.Y.A. van Meersbergen*

1. Inleiding

In de afgelopen jaren was er veel onduidelijkheid 
over de invoering van de herregistratie voor (basis)
artsen.1 In het bijzonder was er veel onduidelijkheid 
over de positie van medisch adviseurs. In de 
GAVscoop verscheen daarover eerder al een bijdrage.2 
De belangrijkste vraag die voor deze groep artsen 
speelde was, of en zo ja welke werkzaamheden 

van medisch adviseurs konden meetellen als 
werkervaring. Op 1 februari 2016 publiceerde de 
minister het Beoordelingskader voor artsen.3 Dat stuk 
beoogt meer duidelijkheid te geven over de eisen 
die de wet en regelgeving aan herregistratie van 
basisartsen stelt. Het is bedoeld als document aan 
de hand waarvan een arts kan beoordelen of zijn 
werkzaamheden kunnen meetellen in het kader van 
herregistratie in het BIG-register. In het stuk wordt 
ook duidelijkheid gegeven over de positie van de 
medisch adviseur. 

* *Mr.D.Y.A. van Meersbergen, stafjurist KNMG.
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2. Eisen voor herregistratie in het kort

Op 1 januari 2012 is de wettelijke regeling voor 
herregistratie in het BIG-register in werking 
getreden.4 Dat zou betekenen dat uiterlijk vijf jaar 
na die datum, op 31 december 2016, de eerste artsen 
een herregistratie moesten aanvragen. In overleg 
met de KNMG heeft de minister evenwel besloten 
de verplichting tot herregistratie met één jaar (tot 31 
december 2017) uit te stellen. Dit gaf de gelegenheid 
om de eisen voor herregistratie te verduidelijken. 
Voor de werkervaringseis is dat inmiddels in het 
hiervoor genoemde beoordelingskader gebeurd. Die 
eis komt er op neer dat 2080 uur in vijf jaar moet 
zijn gewerkt binnen de individuele gezondheidszorg 
en binnen het deskundigheidsgebied van de arts. De 
werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar 
worden onderbroken. Als dat wel het geval is, dan 
tellen alleen de uren na de onderbreking mee. Wie 
niet voldoet aan de eisen voor herregistratie op basis 
van werkervaring kan herregistratie aanvragen op 
basis van scholing. Welke scholing dat is, verschilt 
per persoon. 

3. Duidelijkheid voor medisch adviseurs

Hoewel de norm glashelder lijkt, bleek dat in 
de praktijk toch ingewikkelder. De wettelijke 
herregistratie-eis is namelijk primair geschreven 
voor artsen die directe patiëntenzorg leveren. 
Daardoor ontstond er een probleem voor alle artsen 
die andere werkzaamheden verrichten. Dit gold 
dus ook voor medisch adviseurs. Na verschillende 
intensieve overleggen tussen het ministerie van VWS 
en verschillende partijen uit het veld (waaronder 
KNMG en KAMG) is in het beoordelingskader onder 
meer voor deze groep  een regeling beschreven. Deze 
komt er op neer dat de werkzaamheden van medisch 
adviseurs kunnen meetellen voor herregistratie als 
deze werkzaamheden ertoe dienen de gezondheid 
van een individu te beoordelen. Bij een beoordeling 
van de gezondheid moet het gaan om een 
eigenstandig en onafhankelijk medisch oordeel over 
de gezondheid van een individu, ongeacht het doel 
van die beoordeling. Dit betekent dat verschillende 
vormen van medisch advies kunnen meetellen voor 
herregistratie, zoals: 
- het adviseren over individuele machtigingen 

voor geneeskundige behandelingen en coulance 

verzoeken;
- het adviseren over zorg in het buitenland, 

vervoersadvies, repatriëren of advies van een 
vakantiedokter;

- het bemiddelen in zorg en wachtlijst(en); 
- het voeren van acceptatieonderzoek voor 

verzekeringen;
- het adviseren over indicatiestelling of  

(on)vrijwillige opname; 
- het adviseren over recht op voorzieningen
- het adviseren over aanspraken op 

medische verzekeringen (bijvoorbeeld bij 
arbeidsongeschiktheid en ongevallen);

- het adviseren in verband met verkeersveiligheid;
- het adviseren over de mogelijkheden van 

behandelingen in het kader van letselschade of 
arbeidsongeschiktheid;

- het adviseren in relatie tot naturalisatie of 
asielaanvragen.

- het adviseren in relatie tot verhaalschade, 
causaliteit en aanspraken op het gebied van 
individuele (medische) letselschade.

4. Alles nu duidelijk?

Bij de inwerkingtreding van herregistratie voor 
basisartsen is er vanuit de beroepsgroep veel 
weerstand geweest.5 Daarbij zijn verschillende 
bezwaren geopperd tegen het systeem zelf maar 
ook tegen de gevolgen van de invoering ervan. Ook 
is gewezen op de problemen met de afbakening 
van de uren-norm. Een goed voorbeeld van dat 
laatste vormden de medisch adviseurs. In het 
huidige beoordelingskader wordt voor een deel 
tegemoet gekomen aan de genoemde bezwaren. De 
herregistratie vindt op individueel niveau plaats. 
Dit betekent dat elke arts moet beoordelen of hij 
voldoet aan de eisen die voor herregistratie worden 
gesteld. Dat geldt zowel voor het aantal uren als 
voor het soort werkzaamheden dat wordt verricht. 
Het beoordelingskader kan daarbij als hulpmiddel 
gebruikt worden. Het betekent ook dat er artsen 
zullen zijn die niet aan de norm voldoen en hun titel 
gaan verliezen. Zij mogen dan nog de titel arts niet-
praktiserend voeren. Om geregistreerd te blijven in 
het BIG-register zullen zij scholing moeten volgen. In 
het komende jaar moet er meer duidelijkheid komen 
over de scholingseisen waar basisartsen aan moeten 
voldoen die niet aan de uren-eis voldoen.

Referenties
1 Zie daarover onder meer www.knmg.nl/herregistratie. 
2 D.Y.A. van Meersbergen, ‘Invoering van herregistratie; de gevolgen voor medisch adviseurs’, GAVscoop 2014 nummer 2. 
3 Herregistratie BIG-register Beoordelingskader, Algemeen deel, versie 2.1, Bijlage, 2b Artsen, versie 1.0, Januari 2016.www.

bigregister.nl/herregistratie.
4 Stcrt. 2011, 23181. Voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten was de regeling al op 1 januari 2009 in 

werking getreden. 
5 Zie onder meer www.knmg.nl/herregistratie.
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1. Inleiding

Binnen de publieke stroming van de 
verzekeringsgeneeskunde is sinds de invoering van 
de Participatiewet in 2015 een majeure ontwikkeling 
in beoordelingsmethodiek gaande.
Voor geïnteresseerden onder de lezers van dit 
tijdschrift voor geneeskundig adviseurs in 
particuliere verzekeringszaken geef ik hieronder 
een globale schets van waar onze beroepsgenoten 
in de publieke sector mee bezig zijn alsmede een 
korte beschrijving van hoe het was (en gedeeltelijk 
nog steeds is) gevolgd door een niet uitputtende 
analyse van overeenkomsten en verschillen en ten 
slotte mijn persoonlijke visie. Ik maakte o.a. gebruik 
van informatie uit de ‘Algemene inleiding bij de 
verzekeringsgeneeskundige protocollen’. 

Wat is SMBA?

De divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) 
neemt een belangrijke plaats in binnen het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
(UWV) en is verantwoordelijk voor de 
verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige 
beoordelingen. 
SMZ voert sinds begin 2015 een deel van de sociaal-
medische beoordelingen Wajong uit met behulp 
van de methode Sociaal Medische Beoordeling van 
Arbeidsvermogen (SMBA). Vanaf 2015 is namelijk 
het al dan niet beschikken over arbeidsvermogen 
bepalend voor het recht op Wajong. Met de bij UWV 
tot dan toe gebruikelijke methode kan wel worden 
vastgesteld wat het verdienvermogen is vanaf het 
niveau van het minimumloon, maar niet of iemand 
over arbeidsvermogen beschikt (onder het niveau 
van het minimumloon). Dit tegen de achtergrond 
van veranderde wetgeving: de Participatiewet. Deze 
wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de 
Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot 
deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 
jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet 
moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en 
zonder beperking, werk vinden bij een gewone 

SMBA, een nieuwe beoordelingsmethode  
van het UWV

Essentieel anders of meer van hetzelfde?

C. Lelieveld*

* C. Lelieveld, verzekeringsarts RGA

werkgever. Anders gezegd: voor iedereen die kan 
werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder 
steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 
2015 de Participatiewet.

Grondslag SMBA

Aan de methode SMBA ligt de ‘International 
Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF)’ ten grondslag. Dit is een model dat 
uitgaat van de wisselwerking tussen de diverse 
niveaus van functioneren enerzijds en persoonlijke 
en externe factoren anderzijds. De ICF is als het 
ware een taal die de termen bevat waarmee het 
menselijk functioneren kan worden beschreven en 
daarmee tevens een raamwerk voor het ordenen van 
gegevens.
Centraal in de ICF staat een model van het 
menselijk functioneren, waarin de onderlinge 
relaties tussen stoornissen, beperkingen en 
participatieproblemen (in de ICIDH handicaps 
genoemd) in beeld worden gebracht. De drie 
niveaus waarop ziekte zich manifesteert worden 
omschreven als het niveau van de functies 
en anatomische eigenschappen waarop zich 
stoornissen kunnen voordoen, het niveau van de 
activiteiten, de onderdelen van iemands handelen 
waarop beperkingen aanwezig kunnen zijn, en het 
niveau van de participatie waarop sprake kan zijn 
van participatieproblemen (-problemen met het 
deelnemen aan het maatschappelijk leven). 
De drie niveaus van het menselijk functioneren 
hangen niet alleen in onderlinge wisselwerking met 
elkaar samen, maar zijn ook verbonden met externe 
factoren (fysieke en sociale) en met persoonlijke 
factoren (bijvoorbeeld leeftijd, persoonlijkheid, 
levensstijl), die zowel op het functioneren van 
invloed zijn als erdoor beïnvloed worden. Deze 
zijn als het ware te beschouwen als een soort van 
volumeknoppen. Gezondheid is meer dan het 
ontbreken van ziekte.

Doel van de methode SMBA

Werken met de methode SMBA moet resulteren 
in een analyse van het arbeidsvermogen; hiervoor 
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is meestal inbreng van zowel verzekeringsarts als 
arbeidsdeskundige noodzakelijk. 
De methode SMBA maakt het mogelijk om 
onafhankelijk van het wettelijk criterium een 
oordeel over het arbeidsvermogen af te geven.
Werken met de methode SMBA houdt in dat het 
begrippenkader van de ICF wordt gehanteerd 
om de belastbaarheid van de cliënt in kaart 
te brengen. Hiervoor werd het zogenaamde 
Methode Ondersteunend Instrument (MOI) 
ontwikkeld. Het MOI is een kennissysteem en een 
beoordelingsondersteunend instrument. Het bevat 
de ICF-termen en laat de mogelijke samenhang 
en wisselwerking zien tussen de drie niveaus van 
functioneren. Het ondersteunt de verzekeringsarts 
omdat de terminologie, de definities en de codering 
van ICF hierin zijn opgenomen en eenvoudig 
zijn op te zoeken. Het MOI bevat de mogelijke 
relaties tussen functies en activiteiten en vice 
versa. Enige fine-tuning van de definities is nog 
wel noodzakelijk, want deze zijn bij de huidige 
stand van de ontwikkeling nog niet altijd goed 
begrijpelijk. Verder behoeft een en ander nadere 
wetenschappelijke onderbouwing.

Wat was de gebruikelijke gang van zaken?

De verzekeringsgeneeskundige protocollen richten 
zich primair op de vier beoordelingstaken die de 
verzekeringsarts te vervullen heeft, te weten: 
•	 de	beoordeling	van	de	sociaal-medische	

voorgeschiedenis 
•	 de	beoordeling	van	de	actuele	functionele	

mogelijkheden 
•	 de	beoordeling	van	het	te	verwachten	beloop	en	
•	 de	beoordeling	van	de	lopende	en	geïndiceerde	

behandeling en begeleiding. 
Hiervan is de tweede beoordelingstaak, de 
beoordeling van de functionele mogelijkheden, de 
centrale taak van de verzekeringsarts. 
Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten 
uit 2000 (herzien in 2004 en in 2015) omschrijft 
deze taak als het verzekeringsgeneeskundig 
onderzoek ter beantwoording van de vraag 
of en in hoeverre bij een werknemer die 
in aanmerking wenst te komen voor een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, sprake is van 
‘ongeschiktheid tot werken ten gevolge van ziekte of 
gebrek’. 
Dit concept ‘ongeschiktheid tot werken ten 
gevolge van ziekte’ wordt in de bijbehorende Nota 
van toelichting uitgewerkt aan de hand van drie 
begrippen die ontleend zijn aan de International 
Classification of Impairments, Disabilities and 
Handicaps (ICIDH) van de WHO (1980). Deze werd 
in 2001 opgevolgd door de ICF. De drie begrippen 
vertegenwoordigen drie niveaus van het mens-zijn 
waarop ziekte zich kan manifesteren. Zie de uitleg 
hierboven.

Hoewel in de verzekeringsgeneeskundige 
protocollen het ICF-model een belangrijke rol speelt, 
zijn hierin veel termen terug te vinden, die niet aan 
de ICF ontleend zijn. Dit doet echter niets af aan het 
feit dat bij de protocolontwikkeling het ICF-model 
een belangrijk oriëntatiepunt is geweest.

Verschillen en overeenkomsten

Het geheel overziend is de andere benaming 
van de beoordeling een direct in het oog lopend 
verschil, immers beoordeling van (verlies 
van) verdiencapaciteit versus beoordeling van 
arbeidsvermogen. 
Maar ook aan het vaststellen van verdienvermogen 
gaat een oordeel over het arbeidsvermogen vooraf. 
Na het vaststellen van het arbeidsvermogen in 
algemene zin (zoals met SMBA) volgt een toets aan 
de wettelijke criteria: verlies aan verdienvermogen 
of de (vier) criteria volgens de Wajong 2015. Het 
verschil zit hem dus in de wettelijke criteria en 
SMBA is ook toepasbaar bij andere beoordelingen 
dan de Wajong 2015. 

Het MOI lijkt oppervlakkig beschouwd misschien 
een vervanger voor de FML, maar is een instrument 
dat binnen de methode SMBA wordt toegepast. Dat 
gaat vooraf aan het gebruik van CBBS, waar de FML 
een onderdeel van is.
Door gebruik van de ICF (via SMBA) door te 
voeren en uit te breiden naar de arbeidsdeskundige 
discipline heeft UWV in de praktijk de eis 
gesteld dat de verzekeringsgeneeskundige en de 
arbeidsdeskundige beoordeling niet meer los van 
elkaar mogen plaatsvinden. 
Meest opvallend is de overeenkomst van 
ICF als basis voor zowel de gangbare 
beoordelingsmethodiek als de nieuwe 
beoordelingsmethode SMBA.

Mijn standpunt

De ICF als grondslag van de verzekerings-
geneeskundige beoordeling zowel in de gangbare 
beoordelings-methodiek als bij de nieuwe 
beoordeling SMBA vind ik de absolute essentie. En 
daar is feitelijk niets aan veranderd. De accenten zijn 
wat verschoven en het ICIDH-model is definitief 
vervangen door het ICF-model. Van belang is om 
onderscheid te maken tussen methode en wettelijk 
kader. Verdienvermogen en arbeidsvermogen zijn 
twee wezenlijk verschillende kaders. 

Het MOI is nieuw. Werken met het MOI vereist 
enige oefening en gewenning. Vooral anders. 
Het nodigt ertoe uit om de relatie tussen 
de verschillende niveaus van functioneren 
systematisch en consequent uiteen te zetten. Het 
moet de onderbouwing van de conclusies ten goede 
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komen. Of dat gaat lukken? De tijd zal het leren. 
Dat weer meer overleg plaatsvindt tussen diverse bij 
de claimbehandeling betrokken professionals vind 
ik een goede en toe te juichen ontwikkeling. 
Of de invoering van de Participatiewet en alles wat 
daaraan vastzit een wezenlijk verschil zal maken in 
het aantal maatschappelijk participerenden is voor 
mij vooralsnog geen uitgemaakte zaak. Ook voor 
wat betreft zeg ik: De tijd zal het leren. 

Mijn antwoord op de in de titel van dit 
stukje gestelde vraag luidt: de nieuwe 

beoordelingsmethode SMBA is anders, maar niet 
wezenlijk anders. Het is misschien meer een 
verdergaande implementatie van een universeel 
en internationaal concept (ICF) inzake het 
menselijk functioneren binnen de publieke 
verzekeringsgeneeskunde dan een significant 
andere invalshoek. Of de verwachte theoretische 
voordelen van de Participatiewet (iedereen 
participeert) in de praktijk gerealiseerd zullen 
worden is een kwestie van afwachten. Een mooi 
streven, dat wel, maar mijns inziens een utopie. 
SMBA helpt misschien…

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

letselschade / arbeidsongeschiktheid / medische aansprakelijkheid

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

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
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Kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen

J. Hoevenaars*, D. Erdogan** 

De projectgroep visitatie is in april 2015 van start 
gegaan om een model voor de kwaliteitsvisitatie voor 
verzekeringsartsen op te zetten. De overheid heeft 
aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook 
verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma 
moeten deelnemen. 

Het College Geneeskundige Specialismen stelt de 
regels vast voor de (her)registratie van specialisten 
en profielartsen. In november 2015 werd bekend dat 
de invoering van de kwaliteitsvisitatie met een jaar 
is verschoven naar januari 2020. Dit geeft ons nog 
ruim de tijd om het model voor kwaliteitsvisitatie 
zorgvuldig op te zetten en volgens tijdsschema zo  
goed mogelijk te laten verlopen. 
De projectgroep is inmiddels al meerdere malen bij 
elkaar gekomen. 

Als eerste werd een literatuuronderzoek verricht rond 
de (klinische) kwaliteitsvisitatie. Daarnaast zijn enkele 
wetenschappelijke verenigingen benaderd omdat zij 
al over een functionerend kwaliteitsvisitatiesysteem 
beschikken. Ook zijn er gesprekken geweest met 
verschillende werkgevers, onder andere UWV, 
ministerie van Defensie, ASR en Lechner consult. 
Tijdens deze gesprekken kwamen de volgende vragen 
aan bod: hoe zou de kwaliteitsvisitatie moeten worden 
ingericht, aan welke eisen moet het systeem voldoen 
en welke instrumenten zouden moeten worden 
gebruikt?

Op korte termijn gaat onze projectgroep overleggen 
met de projectgroep binnen de KAMG die zich met het 
opzetten van een kwaliteitssysteem bezighoudt. 
Het is van belang om de verschillende takken van de 
verzekeringsgeneeskunde met hun eigen takenpakket 
goed in kaart te brengen. De inhoud van de 
werkzaamheden van verzekeringsartsen kan immers 
aanzienlijk verschillen. Met de verkregen informatie 
zullen we een model opzetten waarbij we gebruik 
willen maken van bestaande instrumenten maar 
waarvoor we tevens nieuwe instrumenten willen 
ontwikkelen. Ook over de selectie en scholing van 

visitatoren zal moeten worden nagedacht.  
De commissie opleiding is de afgelopen jaren 
bezig geweest om de kaders voor de opleiding 
verzekeringsgeneeskunde vast te stellen. Er is overleg 
gaande om de kwaliteitsvisitatie aan te laten sluiten 
op de binnen de beroepsopleiding gehanteerde 
eisen en terminologie. Waar mogelijk proberen 
wij administratieve en bureaucratische lasten te 
beperken.  
Dit moet uiteindelijk leiden tot een model waar 
verzekeringsartsen zowel werkzaam binnen de 
publieke als binnen de private sector achter kunnen 
staan. 

De kwaliteitsvisitatie is bedoeld als onderdeel van 
een ontwikkeltraject dat de verzekeringsarts kan 
stimuleren in zijn professionele ontwikkeling. Dit 
sluit aan bij de wens van professionals om verder 
te blijven groeien en zich ook na afronding van de 
beroepsopleiding te blijven ontwikkelen. Daarbij  
stelt de professional zich vragen zoals: wat is goed, 
wat kan beter en hoe kom ik daar op mijn manier? 
Zoals aangegeven zal het periodiek evalueren 
van het individueel functioneren onderdeel gaan 
uitmaken van de herregistratie. Daarbij probeert de 
projectgroep wel te bewerkstelligen dat het tijdsbeslag 
beperkt blijft. 
Natuurlijk zal er eerst een pilot worden 
georganiseerd om te kijken of het model ook in 
de praktijk uitvoerbaar is. Zo blijft er voldoende 
tijd over om eventuele knelpunten op te lossen 
en problemen te verhelpen. De bedoeling is 
het model uiteindelijk in de loop van 2018 te 
implementeren. Verzekeringsartsen die zich in 
2020 willen herregistreren hebben dan twee jaar 
voorbereidingstijd. 

Vanaf dat moment kunnen dus ook verzekeringsartsen 
aantonen dat zij deelnemen aan een terugkerende, 
cyclische evaluatie van het eigen functioneren. 
Wij zullen u in de nieuwsbrief en tijdens de 
ledenvergaderingen met regelmaat op de hoogte 
houden over de voortgang van dit project. 

* J. Hoevenaars, verzekeringsarts RGA (GAV)
** D. Erdogan, verzekeringsarts (NVVG)
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Kan een 
verzekeraar 
mij 
afwijzen?

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

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

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

Wij vinden van niet

DeHOOP_advertentie4.indd   1 22-02-12   10:17
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Agenda

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

leden van de GAV. De GAV-ledenvergaderingen zijn besloten en uitsluitend toegankelijk voor 

GAV-leden en genodigden. Ook de genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk. 

Agenda-punten die van belang kunnen zijn voor de leden van de GAV kunt u aanmelden 

via e-mail: gavscoop@gavscoop.nl. Vermeld hierbij: locatie, datum, kosten, titel, organisator, 

doelgroep, adres en telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele 

bijzonderheden.

2016

9-11 juni  EUMASS Congres 2016 
Organisatie: EUMASS 
Locatie: Ljubljana, Slovenië 
Informatie: www.eumassslovenia.com

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

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

30 september Lustrumfeest GAV 
Organisatie: GAV 
Locatie: Buitenplaats Vaeshartelt, Maastricht 
Informatie: GAV lustrum site

13 oktober  Ohne Befund kein Grund 
Locatie: Evoluon Eindhoven 
Informatie: https://www.aanmelder.nl/ohnebefundkeingrund


