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 Van de redactie
We leven in een wereld die snel verandert, waarin 
van alle kanten en via allerlei bronnen nieuws op 
ons afkomt, internet een steeds grotere rol speelt en 
er zoveel gebeurt dat de redacties van de grote dag- 
en weekbladen vooral een probleem hebben met 
teveel nieuws/kopij. Het probleem is dan met name 
de selectie van wat het publiceren waard is en wat 
niet. Een groot, veelzijdig lezerspubliek vindt in zijn 
dag- of weekbladen altijd genoeg dat van zijn gading 
is of zijn belangstelling wekt. Toch hebben veel 
dagbladen moeite het hoofd boven water te houden 
en zijn in de loop van de tijd veel gespecialiseerde 
weekbladen verdwenen. Het boek wordt voor velen 
van ons een e-reader en de krant wordt een website. 
Vaak wordt toch nog bezinning  verkregen door 
verdieping en een wetenschappelijke benadering 
van problemen of wetenswaardigheden die voor een 
bepaalde groep specifiek en interessant zijn.

Uw geliefde GAVscoop tracht een rustpunt te zijn 
en wil u op de hoogte houden van meningen en 
feiten die, wetenschappelijk onderbouwd, voor uw 
vakgebied als verzekeringsarts/medisch adviseur 
van belang kunnen zijn en die de waan van de dag 
ontstijgen. Immers, de GAVscoop is een uitgave 
van de SBVO (de Stichting tot Bevordering van 
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek) waarvan 
u in dit nummer het Jaarverslag 2016 aantreft. 
De doelgroep van de GAVscoop is het GAV-
lid, de Geneeskundig Adviseur in particuliere 
Verzekeringszaken en deze doelgroep is klein en 
heeft een zeer specifiek aandachtsgebied. Daarom 
ziet de redactie erop toe dat de publicaties in de 
GAVscoop wetenschappelijk van voldoende niveau 
en interessant zijn voor de zeer specifieke doelgroep 
en ook iets bijdragen aan de wetenschappelijke 
vorming van de lezers. Dat is een moeilijke en 
soms ondankbare opgave. Toch lukt het meestal 
om, zij het met geringe frequentie, een GAVscoop 
te presenteren die min of meer kan voldoen aan de 
hoge eisen die uw redactie en onze lezers verlangen 
en verwachten. Met enige trots verwijs ik naar het 
zeer lezenswaardige en interessante artikel van 
collega Karthaus over rotatorcuff rupturen, waarin u 

antwoord krijgt op alle vragen die u hierover altijd al 
had willen stellen. 

Onze vaste columnist N. Ooitgedacht gaf weer een 
van zijn vaak humorvolle en leerzame bijdragen. Ook 
wordt in Tucht en Zucht opnieuw een interessante 
tuchtzaak vermeld en van commentaar voorzien. 

Nieuw is de rubriek ‘Scoop op …’, waarin een 
interview met een GAV-lid dat iets interessants  te 
melden heeft en daartoe dan ook de kans krijgt. 
Onze gewaardeerde en wijze oud-voorzitter Wim 
Schuwirth bijt het spits af.

Met depressies bijvoorbeeld als gevolg van 
persisterende klachten en arbeidsongeschiktheid na 
ongevallen of andere ‘human disasters’ hebben we 
allemaal te maken. Lees wat Russo cum suis hierover 
te zeggen heeft.
Verder kwamen op de 17e PIV-conferentie veel 
interessante onderwerpen voorbij, waarvan u hier 
een kort verslag vindt.

Uw vaste boekenwurm kon ditmaal geen boek 
vinden dat voor de medisch adviseur interessant 
genoeg was en wijst erop dat de laatste tijd in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ook 
opvallend weinig boekbesprekingen staan.

Voor de Gastscoop was helaas niemand te vinden die 
eens ongezouten zijn/haar mening wilde geven.

Het moge duidelijk zijn dat een kleine redactie 
van een klein tijdschrift met een zeer specifieke 
doelgroep het moeilijk heeft, omdat er in ons 
specifieke vakgebied niet altijd grensverleggende 
publicaties of inzichten zijn. Wij hebben, naar wij 
menen, toch weer kans gezien een lezenswaardige en 
interessante editie van GAVscoop te publiceren. Wij 
roepen echter onze lezers op mee te denken en mee 
te schrijven. Graag worden wij door u geattendeerd 
op ontwikkelingen en/of ideeën in ons vakgebied die 
de moeite van het publiceren waard zijn.

Koen Harmsma
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 Van het bestuur
Identiteit

Op het moment dat ik deze column schrijf, is het 
verkiezingscircus net achter de rug. En tjonge, wat 
was het een spektakel. Zelden heb ik zoveel flyers op 
straat in mijn hand gedrukt gekregen, zelden ben ik 
zo vaak op straat aangesproken door actieve leden 
en zelden was het zo spannend. Ook de lijsttrekkers 
waren, in mijn ervaring, veel zichtbaarder dan bij 
andere verkiezingen en ook het aantal debatten op tv 
leek bijna een Trumpiaanse omvang aan te nemen. 
Opvallend was dat de focus, meer dan anders, leek te 
liggen op ‘normen en waarden’, waarbij ook frequent 
de identiteit aan de orde kwam. In dit geval niet 
zozeer de identiteit van de burgers, maar vooral de 
eigen identiteit van de partijen. In dit kader bekroop 
me de gedachte aan de eigen identiteit van de GAV...

Enige weken geleden heeft het bestuur, aangevuld 
met een aantal senior en junior collegae, een 
heidag gehad onder de bezielende leiding van 
communicatieadviseur Theo Bollerman. Het doel van 
deze dag was om de sterke punten en de minder sterke 
punten van onze vereniging in kaart te brengen, 
met name om aangrijpingspunten voor verbetering 
in kaart te brengen en te zien waar we onze 
professionaliteit kunnen verbeteren, onze daadkracht 
kunnen vergroten. Opvallend in deze sessie was het 
enthousiasme waarmee een ieder deelnam, en dat 
ook kenmerkend is voor onze vereniging: ondanks 
het beperkte aantal leden is er sprake van een relatief 
groot aandeel van zeer betrokken leden met hart 
voor de vereniging. Daarnaast is er sprake van een 
saamhorigheid die ik zelden bij andere verenigingen 
heb gezien. Dit leidt tot een informele organisatie, 
met weinig drempels en veel impliciete afspraken.

Helaas is dit ook direct ons zwakke punt: juist 
vanwege de deelname van allerlei GAV-leden, ook 
op persoonlijke titel, is het voor ons als bestuur niet 
altijd duidelijk wie waarbij betrokken is. Dit heeft er 
diverse keren toe geleid, dat wij als bestuur werden 
geconfronteerd met’ “betrokkenheid van de GAV”’, 
waarbij wij als bestuur niet eens wisten dat er een 
project liep. Al snel werd dan ook duidelijk, dat 
onze interne organisatie wel wat meer structuur kan 
gebruiken. Naar aanleiding hiervan hebben wij, om 
het goede voorbeeld te geven, ook meteen de diverse 
portefeuilles binnen het bestuur verdeeld en dit op 
de website gepubliceerd. Daarnaast zullen we in de 
komende bestuursvergaderingen steeds weer een 
commissievoorzitter of representant uitnodigen om af 
te stemmen.

Doorakkerend op onze eigen identiteit, wat maakt 

de GAV nu zo speciaal, kwamen we al gauw op onze 
speciale expertise in het kader van de particuliere 
verzekeringsgeneeskunde. Dit is in onze optiek 
onze evidente meerwaarde waarmee wij ons ook 
duidelijk onderscheiden van ons publiek- werkende 
collegae. Confronterend was dan ook de opmerking 
van de begeleider die zich afvroeg, waar dit terug 
te zien was in onze naam. “Als kennis en kunde in 
de private sector jullie corebusiness is, waarom zie 
ik dat dan niet terug in de naam?” Deze vraag werd 
gevolgd door een van de weinige stille momenten….. 
Wij sputterden nog tegen dat GAV de afkorting is 
van Nederlandse Vereniging van Geneeskundig 
Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken, maar 
al snel kwam het besef dat hij gelijk had: bij de 
afkorting GAV denk je niet direct aan ‘particulier’. 
En ook voor de buitenwereld zal niet direct helder 
zijn waar wij als GAV mee bezig zijn en wanneer wij 
het aanspreekpunt zouden moeten zijn bij vragen in 
plaats van onze publieke collegae. Vervolgens doet 
zich de vraag voor, hoe we dit kunnen veranderen. 
U kunt zich voorstellen, dat hiervoor niet direct 
een panklare oplossing beschikbaar is. Vele opties 
passeerden de revue, waarbij zelfs een verandering 
van onze afkorting aan de orde kwam. In ieder 
geval is duidelijk, dat public relations, het vaker en 
duidelijker onder de aandacht brengen van onze 
vereniging op de juiste plek, een goed medium 
hiervoor is, waar wij tot nu toe te weinig gebruik van 
maken. Dit is zeker iets waarop we ons zullen beraden 
en waarbij we mogelijk ook uw hulp in de toekomst 
zullen inroepen.

Terugkomend op de verkiezingen, kijkend naar 
alle partijen, dan is in de afkorting van hun naam 
duidelijk, waar zij voor staan en wat zij nastreven. 
Hoewel dit voor de GAV-leden zelf ook duidelijk is, zal 
dit minder helder zijn voor de buitenwereld. Echter, 
om onze positie te versterken, betrokken te worden 
bij zaken die voor onze particuliere sector van belang 
zijn, zullen we een manier moeten vinden om dit ook 
buiten onze vereniging onder de aandacht te brengen. 
De wijze waarop is nog lang niet uitgekristalliseerd, 
maar wellicht kunnen we hier een voorbeeld nemen 
aan de politiek waarbij exposure op de juiste tijd en 
bij de juiste doelgroep voor sommige partijen heeft 
geleid tot een forse winst. Maar wees gerust: de straat 
opgaan of flyeren lijkt me in ons geval niet de meest 
voor de hand liggende oplossing………  

Monique Tolsma
voorzitter  GAV
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* R.P. Karthaus, orthopaedisch chirurg, Enschede. 

De rotator cuff in de letselschade,  
een bron van ellende

R.P. Karthaus*

De rotatorcuff ruptuur is een weinig zichtbare 
afwijking in de schouder met heel wisselende klachten. 
Er is ook geen eenduidige ruptuur van de rotatorcuff. 
In het verouderingsproces ontstaat er in de loop van 
de vijftiger en zestiger levensjaren spontaan een gat 
in de rotatorcuff. De achtergrond ervan is de afname 
van doorbloeding van delen van de rotatorcuff, 
waardoor op die punten een afname van volume en 
onderhoud van de peesmanchet plaatsvindt, met 
gevolg een spontane ruptuur.9 Zolang dit proces maar 
langzaam genoeg verloopt, en de resterende delen 
van de rotatorcuff de functie kunnen overnemen is 
er functioneel niets aan de hand. De schouder kan 
normaal functioneren, ondanks het gat dat gevallen is 
in de cuff.

Anders is het met het traumatisch letsel van de 
rotatorcuff. In feite gebeurt er niets anders, dan het 
overschrijden van de trekkracht van de vezels van 
de cuff, waardoor er een scheur in de cuff optreedt. 
Dit kan door een trauma, groot of klein, maar ook 
spontaan bij een degenererende cuff op leeftijd. Vaak 
is er sprake van een val op de uitgestrekte arm, of bij 
het heffen van een te zwaar voorwerp met daarbij een 
korte piekbelasting. In het algemeen heeft 10-15% van 
de mensen tussen 40 en 50 jaar een degeneratief cuff 
letsel, 50% van de mensen tussen 60 en 70 jaar en 
meer dan 80% van de mensen van 80 jaar en ouder 
10,11,12.
Klachtenpatroon

Er is geen echt specifiek klachtenpatroon bij een cuff 
ruptuur. De schouder doet pijn bij bewegen, en in 
mindere mate in rust. De pijn wordt veroorzaakt door 
de ontstekingsreactie in de gescheurde peesdelen en 
het optreden van een slijmbeursontsteking (bursa 
subacromiale). Ook kan de schouder ’s nachts pijn 
doen bij liggen op de schouder. Het meest bekende 
fenomeen is het painfull arc syndroom. Abductie van 
de arm levert pijn in het traject van 80 – 130 graden, 
en onder/boven dat niveau is de pijn (nagenoeg) 
afwezig. Er zijn daarnaast nog vele andere meer 
specifieke testen. (Empty can test; Drop arm test; Lag 
sign test; Lift off test). Deze testen zijn evenwel niet 
sluitend – en geven alleen een aanwijzing voor het 
bestaan van het letsel5,6,7,14. Meestal is de pees van de 

supraspinatus bij de scheur betrokken.
Het is goed om zich te realiseren, dat het optreden 
van een rotator cuff scheur het begin is van een 
dynamisch proces van ontsteking, via een periode van 
pijnklachten door reactie op de peesscheur enerzijds 
en het optreden van een slijmbeurs ontsteking 
anderzijds, naar een eindsituatie met een rustige cuff, 
die veranderd is qua vorm en functie.

Functieverlies

Verlies van functie is het gevolg van de scheur van 
de pees. Een volledig afgescheurde pees betekent 
uitval van actief zijwaarts heffen van de arm vanuit 
de afhangende positie. Als eenmaal de arm in 20 à 
25 graden abductie is gebracht kan de m.deltoideus 
het overnemen en is de actieve abductie wel volledig 
mogelijk. Indien recent een gedeeltelijke scheur van 
een rotatorcuff is opgetreden levert het aanspannen en 
gebruiken van dat deel pijnklachten op. Indien er een 
peesontsteking bestaat is dit fenomeen ook aanwezig, 
al dan niet met een bijkomende slijmbeursontsteking. 
Als de slijmbeursontsteking op de voorgrond staat is 
er een beperkt bewegingstraject (painfull arc) dat pijn 
oplevert. 
De meeste rotatorcuff scheuren herstellen niet of 
gedeeltelijk. Als er een scheur is opgetreden en het 
gescheurde deel van de cuff aan de randen kan worden 
versterkt, kan er weer een situatie optreden dat de 
cuff weliswaar een defect vertoont maar dat door de 
versteviging van de randen rond het defect er geen 
functie verlies optreedt. Dit gebeurt met name bij 
de kleine degeneratieve cuff scheur op leeftijd. De 
periode van pijnklachten en functiebeperking kan 
een paar maanden duren, waarna de klachten vanzelf 
weer verdwijnen. De pijnklachten worden veroorzaakt 
enerzijds door de opgetreden scheur in de cuff, 
anderzijds door de ontstekingsreactie ten gevolge van 
het scheuren van de cuff. Door deze ontsteking zijn 
de aanliggende cuff delen verdikt, waarbij ook nog 
de zwelling van de bursa door het optreden van een 
slijmbeursontsteking komt. Indien door de regeneratie 
en reactieve aanpassing van de peesdikte na het herstel 
te weinig ruimte onder het acromion bestaat om dat 
deel van de cuff te laten passeren kan er daardoor pijn 
bij bewegen blijven bestaan (impingement). Met een 
dynamische echografie kan dit fraai in beeld worden 
gebracht.
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Typen van scheuren

Er is een diversiteit aan typen rotatorcuff scheuren. Er 
bestaan dwarse scheuren, lengte- scheuren, scheuren 
op verschillende dieptes van de cuff, en localisatie van 
de scheur direct vanaf het tuberculum major, of er 

juist naast, zodat en nog een randje van de cuff blijft 
staan op het tuberculum major. De scheur kan meer 
naar voren liggen of meer naar achteren. Zie figuur 1.  
Aan het type scheur en de uitgebreidheid van de 
scheur is niet met zekerheid af te leiden welk fysiek 
trauma aan het letsel ten grondslag ligt.

Rotator cuff letsels voorbeelden:

 Grote scheur Kleine scheur Scheur achter deel Scheur voor deel Interstitiele scheur  
     met “kinking”

Diagnostische onderzoeken

Op de X-foto van de schouder worden weinig 
afwijkingen gezien in geval van een rotator cuff 
scheur. Soms is er sprake van een slijmbeursontsteking 
met kalkneerslag, waarbij de neergeslagen kalk 
zichtbaar is op de X-foto. Hetzelfde geldt voor het 
geval dat in de basis van de rotatorcuff, dicht tegen 
het tuberculum major ten gevolge van een ontsteking 
in de pees zich een kalk depot heeft gevormd in 
de cuff zelf. Indien op de eerste X-foto vlak na het 
ongeval al kalk is te zien ter hoogte van de cuff is 
er sprake van een oudere pathologie van de cuff 
laesie, Als er direct pas na het letsel pijnklachten zijn 
ontstaan, kan met een echografie een nieuw letsel wel 
worden vastgesteld. 

De echografie van de schouder is een simpel, en 
effectief onderzoek om de rotatorcuff ruptuur in 
beeld te brengen. Om een goed en adequaat antwoord 
op de vraag te krijgen dient wel een duidelijke 
vraagstelling bij de echografie te worden gesteld. Met 
name kan de vraagstelling worden gespecificeerd 
met: is er sprake van een recente rotator cuff ruptuur? 
Zijn er tekenen van herstel? Is er sprake van verhoogde 
mate van vascularisatie? Is er sprake van oedeem? Zijn 
er bloedingsresten, aanwijzingen voor vervetting en / of 
atrofie van de supraspinatuspees?

Met een juiste vraagstelling krijg je antwoord op de 
vragen die in de casus van belang zijn (en waar op 
je antwoord op wilt hebben). Hiermee kan er ten 
aanzien van het letsel een plaatsbepaling in de tijd 
worden gedaan die kan worden afgezet tegen het 

tijdstip van het ongeval. Een goede echografist is in 
staat om deze antwoorden te leveren. Met de uitslag 
van zo’n onderzoek is redelijke inzicht te krijgen in de 
fase van herstel van de cuff laesie, en terug te rekenen 
wanneer de cuff laesie mogelijk is ontstaan. 

MRI

De MRI kan een goed beeld geven van de plaats en 
omvang van de rotator cuff ruptuur, echter in de 
acute fase wordt het beeld overschaduwd door de 
ontstekingscomponenten en de weefselreactie van 
de slijmbeurs en de aangedane cuff delen. Het MRI-
onderzoek heeft derhalve slechts beperkte waarde in 
deze situatie en levert onnodig veel storing op het 
gebied van de diagnostiek door (onjuiste) interpretatie 
van het beeld. Indien de MRI reeds een matige 
vervetting laat zien van de supraspinatus spier is het 
bijbehorende letsel van de rotator cuff gemiddeld al 
3 jaar oud8. Het vinden van oedeem in de aangedane 
spier van de cuff wijst meer op een acuut letsel en 
het golf-achtig aspect, “kinking” fenomeen van de 
aangedane pees wijst sterk in de richting van het acute 
letsel13. Het opvragen van het oorspronkelijke MRI 
verslag is altijd zinvol, omdat de weergave van het MRI 
verslag in de correspondentie naar de huisarts zelden 
volledig is. Belangrijke informatie kan zo achterwege 
blijven. De MRI wordt in de praktijk vaak gebruikt in 
de pre-operatieve fase, om de uitgebreidheid van het 
defect in de cuff, alsmede andere afwijkingen in de 
schouder in beeld te brengen, mede als beslismoment 
om wel of niet te opereren. Het letsel is op moment 
van de MRI vaak al enige of meerdere maanden oud. 
De MRI is een duur diagnostische onderzoek.
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CT

De CT kan worden gebruikt voor het bepalen van 
de uitgebreidheid van de rotator cuff ruptuur, maar 
levert niet veel meer informatie voor de dagelijkse 
praktijk. Wel is er een flinke stralenbelasting voor de 
betrokkene, dus het maken van een CT is alleen zinvol 
ingeval er een specifieke vraagstelling bestaat in de 
zin van pre-operatieve beeldvorming voor een herstel 
operatie, of met het doel uitsluiten/aantonen van 
ander schouderletsel.

Mogelijke behandelingen

Arthroscopische versus open repair en de  
(on)mogelijkheden. 
Een rotator cuff ruptuur kan hersteld worden via een 
arthroscopische procedure. De resten van de cuff 
worden aangehaakt, en met behulp van hechtingen 
terug gehecht op de oorspronkelijke plaats. Als er 
geen stevig peesweefsel meer is voor de re-insertie/
fixatie op het tuberculum majus, kan gebruik worden 
gemaakt van bot ankers, waarmee de cuff kan 
worden gefixeerd aan het bot. Na deze procedure 
is een revalidatieperiode nodig, met geassisteerde 
oefentherapie om niet te veel kracht op de hechtingen 
te hebben om uitscheuren te voorkomen. Na 3 
maanden is er weer een redelijke schouderfunctie te 
verwachten, echter het eindresultaat is pas bereikt een 
jaar na de ingreep. De open procedure is in feite niet 
anders. Wel is een acromioplastiek (de zogenaamde 
Neerplastiek), het uitnemen van een plakje bot aan 
de onderzijde van het acromion zinvol, om meer 
ruimte te hebben om de rotatorcuff weer op te pakken 
en terug te hechten. Ook hier kan een bot anker ter 
fixatie van de hechtingen voor de rotatorcuff nodig 
zijn. De nabehandeling is niet anders dan na een 
arthroscopische procedure.
De verouderde (totaal) rotatorcuff ruptuur is 
een probleem. De spier van de supraspinatus is 
teruggetrokken, en verkort, zodat het niet mogelijk 
meer is om de cuff te hechten. Anderzijds is de 
spier door inactiviteit irreversibel vervet. Dit is een 
onomkeerbaar proces, zodat het hechten van de 
cuff zinloos is wegens het gebrek aan functie van de 
m.supraspinatus. Door het doen van een echografie of 
MRI van de schouder en de m.supraspinatus kan men 
de vervetting van de spier zichtbaar maken. Van te 
voren is dus te bepalen of een procedure zinvol is.

Hoewel de rotatorcuff ruptuur zeker niet altijd tot 
problemen hoeft te leiden, is dat met de totale cuff 
ruptuur wel het geval. Door de cuff wordt, middels 
de spierspanning aangeleverd op de cuff, een balans 
bereikt om de schouder fraai en gebalanceerd te 
houden en te bewegen. Als er een ruptuur bestaat 
van de rotator cuff is er een dysbalans gegenereerd, 
met als gevolg dat door de resterende krachten 
van de m.triceps, de korte kop van de biceps en 

de m.deltoideus de humeruskop omhoog wordt 
getrokken. Uiteindelijk komt de kop tegen het 
acromion aan en schuurt de intra-articulaire 
verlopende pees van de lange biceps kapot. Verder 
staat de humeruskop gesubluxeerd, met plaatselijk veel 
druk op het kraakbeen, waardoor dit degenereert en 
verdwijnt. De actie van de nog actieve spieren is niet 
in staat de schouderkop naar behoren te laten bewegen 
tegen het glenoid aan, de functie komt tot stilstand. 
Er is een pijnlijke en fors beperkte schouderfunctie 
ontstaan. Een schouder prothese kan hulp bieden 
bij het verminderen (dus vaak niet pijnvrij worden) 
van de pijn, waarbij de schouderfunctie marginaal 
verbetert, omdat de schouderkop niet terug te zetten 
is in het oorspronkelijke centrum van rotatie. Een 
goede schouderfunctie is dus ook hiermee niet 
bereikbaar. Een alternatief is de zogenaamde reversed 
schouderprothese, waarmee wel het oorspronkelijke 
punt van rotatie van de schouder kan worden hersteld 
maar een aantal benodigde schouderspieren die de 
beweging aansturen nog steeds gemist blijven. Deze 
oplossing heeft vele voordelen, maar ook alle nadelen 
van een prothese, zoals kans op infectie van de 
prothese, loslating, uit de komschieten etc. 

De rotator cuff laesie in de letselschade

Er is een probleem bij de diagnose van de rotatorcuff 
laesie enkele maanden na het ongeval. Uit de dan 
mogelijke onderzoeken kan de causaliteit moeilijk vast 
te stellen zijn.

Een echografie om te bepalen of er sprake is van 
atrofie en/of een vervetting van de m. supra-spinatus 
kan hierbij behulpzaam zijn. Ook kan na enige tijd, 
zelfs enkele maanden na het ongeval, een echografie 
met een goede vraagstelling informatie geven omtrent 
de gevonden rotatorcuff laesie. Met name is dit van 
belang als de rotatorcuff laesie in tweede instantie 
naar voren komt wegens blijvende schouderklachten 
bij voorbeeld na een laterale clavicula fractuur, of 
AC-luxatie, nadat de genezingsfase van het eerste 
letsel eigenlijk verstreken is. Een echografie, te maken 
via de eerste lijn, en met de juiste vraagstelling (zie 
hierboven) geplaatst in de tijdlijn na het letsel kan 
aanwijzingen leveren voor het tijdstip van ontstaan 
van de rotatorcuff laesie. 
Het opvragen van het MRI-verslag, in geval er 
een MRI is gemaakt, kan ook inzicht geven in de 
eventueel al aanwezige vervetting en atrofie van 
de supra-spinatus. Indien dit fenomeen inderdaad 
aanwezig is, duidt dit op een laesie van oudere datum, 
meer dan 1 tot 3 jaar tevoren. De vermelding van een 
golf achtige afwijkingen (“kinking”) van de rotator 
cuff daarentegen is een aanwijzing voor een recent 
letsel.

Voor de toekomst is het zinvol om aan te geven 
wanneer de eindtoestand van het herstel proces 
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is bereikt. Kennis van het herstelproces, met de 
doorgemaakte fase van ontsteking van slijmbeurs en 
pees, kan hierbij helpen. Het gaat immers om een 
dynamisch proces, dat in kortere (aantal maanden) 
of langere tijd (1 tot 2 jaar) tot rust gaat komen. Het 
impingement syndroom als eindtoestand is ook 
mogelijk. Dit heeft als achtergrond het tekort aan 
ruimte onder het acromion als het verdikte deel van 
de rotatorcuff onder het acromion door moet, hetgeen 
pijn geeft en soms, bij repetitief bewegen, aanleiding 
is tot (chronische) pijn en irritatie van de slijmbeurs 
(impingement syndroom).
Als er een humeruskop hoogstand is gemeld, is de 
cuff volledig door en staat de schouderkop tegen het 
acromion aan. De schouder is in dat geval nagenoeg 
permanent gesubluxeerd en dit geeft aanleiding 
tot slijtage van het schoudergewricht. Anderzijds 

is de supraspinatus pees volledig onbruikbaar en 
onherstelbaar, tenzij deze situatie het gevolg is van een 
heel acute massale rotatorcuff scheur. Snel operatief 
herstel is dan aangewezen om voor de toekomst weer 
een (goede?) schouderfunctie te kunnen herkrijgen.
Bij de langer bestaande schouderkop hoogstand is er in 
feite een eindtoestand.
Het is soms lastig te bepalen wat het feitelijke 
functieverlies is, zeker bij oudere mensen. Een 
uitkomst kan zijn om via de gevalideerde Constant 
Shoulder Score inzicht te krijgen in het verschil in 
functie van de aangedane schouder, vergeleken met de 
andere, niet aangedane schouder. Het invullen ervan 
vereist enige routine en kennis, echter in het kader 
van een expertise kan het verzoek om aanvullend deze 
score voor beide schouders in te (laten) vullen een 
goed beeld geven van de blijvende beperkingen.
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Tucht en Zucht

A. de Vries

Wat er aan vooraf ging

Verzekerde, een man van middelbare leeftijd, 
ontvangt sedert langere tijd een uitkering uit hoofde 
van zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er is 
sprake van reumatoïde artritis met in aanvang forse 
ziekteactiviteit, maar niettemin lijkt verzekerde wel 
wat te doen in zijn bedrijf. In aanvang is geadviseerd 
om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen op 
basis van de feitelijke inbreng van verzekerde in zijn 
bedrijf.

Na verloop van tijd is de ziekteactiviteit afgenomen en 
mede omdat ook een oordeel over passende arbeid is 
gevraagd, wordt besloten tot een onderzoek door een 
onafhankelijk reumatoloog. Deze concludeert, in een 
rapportage met een uitvoerige en gedifferentieerde 
anamnese, dat de ziekte van verzekerde in remissie is. 
Verzekerde heeft wel klachten, met name energetische 
klachten, maar is de hele dag actief in zijn bedrijf. Er 
worden beperkingen aannemelijk geacht ten aanzien 
van zwaardere fysiek belastende activiteiten, ten 
aanzien van de handfunctie en ten aanzien van lopen 
en staan. Er zijn ook schouderklachten waarvoor de 
reumatoloog verder onderzoek adviseert.

De medisch adviseur van de verzekeraar stelt op basis 
van de rapportage een belastbaarheidpatroon op en 
adviseert het rapport naar de huisarts te sturen, opdat 
verder onderzoek naar de schouderklachten kan 
plaatsvinden. Met een beperkte belastbaarheid van 
de schouder wordt bij het duiden van beperkingen 
rekening gehouden. Daarnaast zijn er beperkingen 
voor matig  en zwaar lichamelijk belastend werk, 
ten aanzien van langdurig aaneengesloten lopen en 
staan, ten aanzien van de handfunctie en is sprake 
van tempoverlies als gevolg van in de loop van de dag 
toenemende moeheid en concentratieproblemen.

Een arbeidsdeskundige komt op basis van de door de 
medisch adviseur geduide beperkingen tot de conclusie 
dat sprake is van <25% arbeidsongeschiktheid in de zin 
van de polis.

Vervolgens meldt zich een belangenbehartiger 
namens verzekerde. Deze stelt dat de rapporterend 
reumatoloog de remissie tijdens haar onderzoek 
niet heeft onderzocht en zich uitsluitend heeft 
gebaseerd op het laatste rapport van de behandelend 

reumatoloog, die een ‘tijdelijke stilstand’ van het 
ziekteproces zou hebben vastgesteld. Die remissie heeft 
volgens de belangenbehartiger uitsluitend betrekking 
op de röntgenologische onderzoeken van voeten en 
handen en op gemeten waarden in het bloed op het 
moment van de berichtgeving van de behandelend 
reumatoloog. Bloedwaarden zouden 2 maanden later 
volgens de belangenbehartiger een stuk slechter 
zijn. Daarbij worden uitslagen van bloedonderzoek 
overgelegd, die laten zien dat de BSE 2 maanden 
na het onderzoek van rapporterend reumatoloog 
licht verhoogd is, maar een maand daarna al weer 
genormaliseerd is.

De medisch adviseur betoogt dat de ziekte, blijkens 
een zgn. DAS28 score, een methode waarin een score 
wordt berekend aan de hand van het aantal gezwollen/
pijnlijke gewrichten, de ontstekingsparameters in het 
bloed en de subjectieve gezondheidsbeleving van een 
patiënt, al langere tijd in remissie is en dat daarnaast 
gewrichtsschade in de tijd zelfs lijkt te zijn afgenomen. 
De conclusies van de rapporterend reumatoloog 
zijn in lijn met de bevindingen van de behandelend 
reumatoloog. Verder is ook niet duidelijk geworden 
dat de tijdelijk verhoogde BSE te relateren is aan een 
verhoogde ziekte activiteit en dat daarom er ook geen 
reden is om af te wijken van de conclusies van de 
rapporterend reumatoloog.

Het standpunt van <25% arbeidsongeschiktheid 
blijft door de verzekeraar gehandhaafd, waarop de 
belangenbehartiger reageert dat het door de medisch 
adviseur opgestelde belastbaarheidpatroon niet met 
zijn cliënt is besproken en dat dit verzekerde ook niet 
ter beschikking is gesteld. Voorts wordt gesteld dat 
de eisen van de beroepsgroep met zich meebrengen 
dat een verzekeringsarts geen belastbaarheidpatroon 
kan opstellen zonder verzekeringsgeneeskundig 
onderzoek. Daarbij verwijst de belangenbehartiger 
naar de beoordelingsprocedure van het UWV. Onder 
dreiging van tuchtrecht wordt de medisch adviseur 
om een ander standpunt gevraagd, waarbij met 
name het aspect van een urenbeperking volgens de 
belangenbehartiger essentieel is.

In reactie hierop stelt de medisch adviseur dat het 
professionele statuut van de geneeskundig adviseur 
is vastgelegd in de beroepscode van geneeskundig 
adviseurs. 
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Uit de ‘beroepscode’ blijkt niet dat een geneeskundig 
adviseur zelf ‘fysiek’ onderzoek moet doen alvorens 
zich een oordeel te kunnen vormen over de 
belastbaarheid. In de beroepscode wordt aangegeven 
dat de medisch adviseur beoordeelt, welke gegevens 
hij/zij noodzakelijk acht om tot een afgewogen 
oordeel te komen. Er is geen indicatie voor het duiden 
van een extra urenbeperking voor arbeid, mits met 
de in het belastbaarheidpatroon geduide beperkingen 
rekening wordt gehouden.

De klacht

De belangenbehartiger wendt zich tot de tuchtrechter. 
Zijn klachten zijn als volgt samen te vatten:
a. Er is schending van het blokkeringsrecht.
b. De medisch adviseur van de verzekeraar heeft zelf 

geen fysiek onderzoek van verzekerde verricht, dan 
wel een gesprek met verzekerde gevoerd over diens 
gezondheidstoestand

c. Er is schending van de Wet op de Medische 
keuringen.

d. De medisch adviseur van de verzekeraar houdt vast 
aan eerder ingenomen onjuiste standpunten.

De beoordeling van het Regionaal Medisch 
Tuchtcollege:

a. Anders dan klager stelt, heeft de wetgever er voor 
gekozen om het blokkeringsrecht zoals omschreven 
in artikel 7:464 lid 2 sub b BW niet van toepassing 
te laten zijn op lopende burgerrechtelijke 
verzekeringen waaronder de onderhavige 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. De reden 
daarvoor was dat een blokkeringsrecht gedurende 
de looptijd van zo’n verzekering er toe zou kunnen 
leiden dat de verzekeraar niet in staat zou zijn het 
uitkeringspercentage aan te laten sluiten op de 
werkelijke mate van arbeidsongeschiktheid.

b. In de Beroepscode van de GAV is vastgelegd 
dat de geneeskundig adviseur een andere arts 
kan verzoeken een onderzoek voor hem/haar te 
verrichten. Desgewenst kan hij/zij ook een andere 
arts consulteren om een advies met betrekking 
tot de gezondheidstoestand van een (kandidaat) 
verzekerde. In onderhavig geval heeft de medisch 
adviseur een reumatoloog gevraagd om verzekerde 
te onderzoeken, dat lag ook voor de hand omdat 
de klachten van verzekerde op het terrein van 
de reumatologie lagen. Het College ziet niet in 
dat eigen lichamelijk onderzoek van de medisch 
adviseur een toegevoegde waarde zou hebben 
gehad. Enige andere wettelijke of andere bepaling, 
die de medisch adviseur daartoe zou verplichten, is 
het College niet bekend.

c. De Wet medische Keuringen heeft betrekking 
op het aangaan of wijzigen van een verzekering. 
Van een keuring als bedoeld in deze wet was in 

onderhavige geval geen sprake. 
d. Deze klacht lijkt er op gebaseerd te zijn dat de 

klager na het uitbrengen van het advies, nieuwe 
problemen heeft ondervonden, die niet bij de 
beoordeling zijn meegewogen. Uit de feiten blijkt 
echter dat de medisch adviseur na het uitbrengen 
van het advies, niet meer bij de vraag of verzekerde 
nog aanspraak kon maken op een uitkering, 
betrokken is geweest. Dit onderdeel van de klacht 
kan daarom niet op zijn handelen of nalaten 
betrekking hebben.

Uitspraak

De klacht is in al zijn onderdelen ongegrond en wordt 
daarom afgewezen. Verzekerde heeft nadien zijn klacht 
in hoger beroep herhaald maar dit heeft niet tot andere 
beschouwingen en beslissingen geleid.

Bespreking

Bij de uitspraak wordt de Beroepscode van de 
GAV aangehaald als grondslag voor de beslissing, 
waaruit het belang van deze Beroepscode nog maar 
eens blijkt. Dit geldt in feite voor de eerste drie 
klachtonderdelen. Het blokkeringsrecht in de WGBO 
en de WMK blijken duidelijk niet van toepassing op 
lopende burgerrechtelijke verzekeringen, waaronder 
de AOV valt. Van belang lijkt de overweging van het 
College ten aanzien van het niet zelf onderzoeken 
(door de medisch adviseur) van verzekerde. 
Voorafgaand aan de klacht bij het Regionaal 
Medisch Tuchtcollege had de belangenbehartiger 
aangegeven dat de eisen van de beroepsgroep 
met zich meebrengen dat een verzekeringsarts 
geen belastbaarheidpatroon kan opstellen zonder 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Dit is vaker 
een onderwerp van discussie (geweest). Het Regionaal 
Medisch Tuchtcollege en later ook het Centraal 
Medisch Tuchtcollege bevestigen dit echter niet. De 
vraag is daarbij wat onder verzekeringsgeneeskundig 
onderzoek wordt verstaan. De medisch adviseur heeft 
bij het duiden van de belastbaarheid van verzekerde 
een verzekeringsgeneeskundig oordeel gegeven. Van 
belang daarbij is dat daaraan voorafgaand afdoende 
onderzoek naar de klachten en beperkingen van 
verzekerde  heeft plaatsgevonden en dat de geduide 
beperkingen goed zijn gemotiveerd vanuit de 
medische gegevens. Dit geheel van handelingen 
en onderzoeken kan (ook) worden opgevat als 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Het lijkt met 
name niet zo te zijn dat er voorafgaand aan het 
duiden van de belastbaarheid nog expliciet een 
onderzoek door een verzekeringsgeneeskundige 
moet worden verricht. Voor zover er een fysiek 
onderzoek plaatsvindt in het kader van de 
belastbaarheidsbeoordeling hoeft de medisch 
adviseur dat niet zelf te doen.
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Depressie,  
een concept met functionele beperkingen 

S. Russo, P. Remijnse, W. de Lange *

Inleiding

Depressie vormt een derde van de oorzaken van 
psychische arbeidsongeschiktheid, hetgeen niet 
verwonderlijk is aangezien de aandoening een 
jaarprevalentie van 7,4% kent. Aangezien depressieve 
gevoelens bij iedereen voorkomen en betekenis 
hebben in een gezond mentaal functioneren, is 
depressie als stoornis niet gemakkelijk af te grenzen 
van normale gevoelens. Het onderscheid met 
‘normale’ somberheid wordt binnen de DSM-5 onder 
meer vormgegeven door een tijdscriterium te stellen. 
Er is sprake van een depressieve stoornis wanneer 
een bedrukte of sombere stemming en/of anhedonie 
minimaal 2 weken het grootste deel van de tijd 
aanwezig is. De andere criteria (slaap-, eet-, cognitieve 
en psychomotore symptomen, suïcidaliteit, moeheid, 
zelfdevaluerende cognities) zijn hiervan afgeleid of 
relatief non-specifiek. 
Depressie is geen harde medische ziekte zoals 
bijvoorbeeld schildklierlijden maar een cluster van 
symptomen die samen een syndroom vormen en 
waarover consensus werd bereikt. De definitie hiervan 
is derhalve niet een door de natuur gedefinieerde 
entiteit, maar door afspraak tot stand gekomen. 
In dit artikel bepleiten wij de relativiteit van het 
concept depressie als louter een breinziekte, en 
beschrijven wij de hieruit voortvloeiende risico’s maar 
ook de kansen bij het beoordelen van de arbeids(on)
geschiktheid. Dit artikel gaat niet over depressies die 
voorkomen in het kader van een bipolaire stoornis.

Verschil met aandoeningen met een 
objectiveerbaar substraat

Al in 1961 werd er door Foucault op gewezen dat 
de medische wereld eerder haar eigen object in 
het leven roept dan een onderliggende realiteit 
identificeert. Het gevaar dat de wetenschap vervolgens 
alles in het werk stelt om het bestaansrecht van dit 
object te rechtvaardigen -maar hierin faalt- geldt 
zeker voor de diagnose depressie. Het labelen van 
depressie als medische ziekte kan, als dit niet met de 
nodige kanttekeningen wordt gedaan, de aandacht 
wegtrekken van de betekenis van depressieve klachten 

binnen een individueel mentaal functioneren. Dat 
zou spijtig zijn want dit laatste is nu net de bedoeling 
van ons gevoelsleven.
Een voorbeeld ter illustratie: de heer G., eigenaar 
van een groentewinkel, wordt depressief wanneer hij 
mantelzorg moet verlenen aan zijn zieke vader. Dit 
leidt ertoe dat hij een periode werkweken maakt van 
zeventig tot tachtig uur maar uiteindelijk volledig 
uitvalt. De achterliggende betekenisvolle dynamiek is 
dat hij neigt tot grote controlebehoefte waardoor hij 
niet kan delegeren en zijn gevoelens zodanig onder 
controle houdt dat hij zijn grenzen niet aanvoelt. 
Hierdoor geeft hij zijn psychische ongenoegen niet de 
betekenis dat hij dringend meer ruimte voor zichzelf 
moet maken. Het psychische signaal verandert in een 
symptoom. Deze dynamiek past bij het kenmerkende 
aspect van een depressie, namelijk dat die zich 
afspeelt in dialoog met de omgeving. 

Biologisering van depressie

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 
zijn wetenschappers naarstig op zoek naar 
neurobiologische markers van depressie. Dit begon 
na het succes van het gebruik van de monoaminerge 
neurotransmitter dopamine bij parkinsonpatiënten 
tien jaar eerder. De hierop gelijkende neurotransmitter 
serotonine werd een kandidaat voor betrokkenheid 
bij het ontstaan van depressies toen verschillende 
case reports verschenen over de depressogene 
effecten van het antihypertensivum reserpine dat 
serotonine-depleterende eigenschappen heeft. In de 
daaropvolgende decennia werden opeenvolgende 
methodes gebruikt om de serotoninehypothese te 
bevestigen –maar zonder overtuigend resultaat. 
Gelijktijdig met de teloorgang van de 
serotoninehypothese ontstond discussie over de 
werkzaamheid van antidepressiva die alle aangrijpen 
op het serotoninesysteem. In een meta-analyse werden 
alle admissie-studies van de zes in de Verenigde Staten 
meest voorgeschreven serotonine specifieke reuptake 
inhibitors (SSRI’s) samengevoegd. Deze studie toonde 
aan dat bijna 90% van de werking van SSRI’s wordt 
geëvenaard door placebo. Daarbovenop werd door 
de Nederlandse arts-epidemioloog Bijl gewezen op 
het ontbreken van bijwerkingen bij inname van een 
placebo terwijl een SSRI duidelijke bijwerkingen heeft. 

* Allen als psychiater werkzaam bij Psyon.
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Mogelijk geven SSRI’s daarom een sterker placebo 
effect. Deze hypothese werd bevestigd in studies die 
als placebo atropine gebruikten (bijwerking: droge 
slijmvliezen) waarbij tot achtennegentig procent van 
het effect van een SSRI werd geëvenaard.  

Gevolgen van medicalisering van depressieve 
klachten 

Een potentieel gevaar bij iedere depressie is dat 
bijkomend ziektegedrag, zoals het loslaten van 
sociale rollen en inactiviteit, gelegitimeerd wordt. 
Dit pakt nadelig uit voor de prognose. Het gevoel 
van eigenwaarde, dat immers zo onder druk staat bij 
depressieve patiënten, hangt bovendien nauw samen 
met het functioneren in arbeid. Het interpreteren van 
depressieve klachten als louter ziekteverschijnselen 
vergroot de afstand tot het focussen op de betekenis van 
negatieve gevoelens. Deze negatieve emoties hebben 
(zoals we eerder zagen) juist een signaalfunctie en 
kunnen de patiënt de richting wijzen naar gezonde 
actie. Het negeren van deze signaalfunctie kan 
daardoor bijdragen aan het ontstaan van chroniciteit. 
Dit is van groot belang want van alle depressies 
wordt twintig procent chronisch terwijl vijftig 
procent binnen zes maanden geheel in remissie 
is. Het begrijpen van de betekenis van depressieve 
verschijnselen is dus van belang voor het kiezen van 
goedgerichte interventies aangezien de prognose 
relatief snel van goed naar slecht verschuift. 

Wat zeggen de richtlijnen?

Daar valt veel positiefs in op te merken. In de meest 
recente richtlijn depressie van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVVP) uit 2013 
worden de effecten van antidepressiva genuanceerd 
en is er een tendens tot samenwerking tussen 
betrokken hulpverleners uit de GGZ en bedrijfs- en 
verzekeringsartsen. De richtlijn beoogt dan ook 
multidisciplinair toepasbaar te zijn. Mede daarom 
werd bij het opstellen daarvan aansluiting gezocht bij 
de relevante richtlijnen van de NVVG, de NVAB en 
gebruik gemaakt van de expertise van verschillende 
artsen voor arbeid en gezondheid.
Gezien bovenstaande bevindingen ten aanzien van 
het concept depressie is dit goed nieuws. Immers, het 
betrekken van bedrijfs- en verzekeringsartsen doet 
recht aan het communicatieve aspect van depressieve 
klachten met de (arbeids)omgeving. Zo geldt activering 
binnen de richtlijn inmiddels als een van de drie 
basisinterventies en krijgt arbeidsreïntegratie daarbij 
veel aandacht. Dat is dus al een heel ander advies 
dan bij vele andere ziektes geldt. De richtlijn geeft 
verder informatie over welke beperkingen bij depressie 
te verwachten zijn evenals dat symptomen en 

beperkingen niet altijd één-op-één gerelateerd zijn. In 
dit kader is ook van belang te beseffen dat depressieve 
patiënten vanuit negatieve cognities hun kunnen en 
mogelijkheden vaak te laag inschatten. 
Overigens dient men hier niet in door te schieten; 
er wordt ook genoemd dat behandeling uitsluitend 
gericht op reïntegratie bij depressieve patiënten niet 
effectief is. 

Adviezen voor de praktijk

Juist voor de verzekeringsarts is het zinvol om de 
diagnose depressie (mede) als een betekenisgevende 
reactie op omstandigheden -zowel vanuit de 
binnenwereld van de patiënt/verzekerde als vanuit 
de externe realiteit- te benaderen. Anders gezegd: 
depressieve klachten zijn vaak te beschouwen 
als de resultante van een zekere kwetsbaarheid 
(persoonlijkheidskenmerken) en psychosociale 
stressoren. Het eenzijdig benaderen van de depressieve 
verzekerde als geveld door een hersenziekte, zal 
weinig opleveren en negeert ook de rol en het 
belang van de verzekeringsarts in dit verband. Zoals 
boven aangegeven geeft de nieuwe richtlijn hier dus 
duidelijke handvatten voor. 
Terugkomend op onze casus. Aannemelijk is dat 
betrokkene baat zal hebben bij enig inzicht in wat 
hem depressief maakt, namelijk zijn angst voor 
controleverlies. Een psycholoog of psychiater kan 
hierbij behulpzaam zijn, bijvoorbeeld door het 
aanleren van nieuwe coping vaardigheden. Het 
is daarbij wel van belang om bewust te zijn dat 
een dergelijke behandeling ook kan leiden tot het 
introduceren en bekrachtigen van ziektegedrag en 
vermijdingsgedrag. Een lopende psychiatrische of 
psychologische behandeling hoeft in veel gevallen 
een geleidelijke reïntegratie echter geenszins in 
de weg te staan. Zicht op de ernst van de klachten 
-vooral hoe deze zich verhouden tot functionele 
beperkingen en benutbare mogelijkheden- is hierbij 
van belang. Juist ook bij depressieve klachten 
luistert dit nauw, omdat depressieve cognities sterk 
geassocieerd zijn met vermijdingsgedrag. De bedrijfs- 
of verzekeringsarts speelt binnen de beoordeling en 
bewaking van dit proces dan ook een essentiële rol. 
Dit geldt evenzeer voor praktische adviezen, steun en 
begeleiding gericht op de werksituatie. De ervaring 
leert immers dat aandacht voor reïntegratie en werk 
gerelateerde aspecten vaak niet tot de voornaamste 
prioriteiten behoren van behandelaren, maar voor het 
ziektebeloop en de prognose heel belangrijk zijn. 
Concluderend: met het in de afgelopen jaren 
verschijnen van richtlijnen die de status van depressie 
als (louter) breinziekte relativeren, krijgen sociale 
interventies de ruimte om hun waarde te bewijzen. 
U als bedrijfs- en verzekeringsartsen kunt minstens 
zoveel bijdragen als medicatie.
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17e PIV Jaarconferentie: 
Veiligheid Voorop! 

C. Lelieveld

Op vrijdag 31 maart 
2017 werd de 17e 
jaarconferentie van de 
Stichting Personenschade 
Instituut van Verzekeraars 
(PIV) gehouden in 
Congrescentrum Orpheus 
te Apeldoorn.

Van de site:

‘De Stichting 
Personenschade Instituut 
van Verzekeraars (PIV) en Studiecentrum Kerckebosch 
organiseren jaarlijks een conferentie. Steeds met 
de bedoeling met elkaar van gedachten te wisselen 
over actuele onderwerpen op het gebied van 
personenschade, aansprakelijkheid en verzekering.
Wat kunnen wij doen om veiligheid te bevorderen? 
Hoe kunnen wij ons gedrag aanpassen, zodat het 
aantal ongevallen afneemt? En als er dan toch een 
ongeval plaatsvindt waarbij iemand letsel oploopt, hoe 
kunnen wij dan zorgen dat de schaderegeling zo goed 
mogelijk verloopt? We kunnen leren van het verleden, 
maar willen ook vooral vooruit kijken om te zien of 
het mogelijk is het begrip schade anders te benaderen 
waardoor de schaderegeling minder hobbelig verloopt. 
Vanuit verschillende invalshoeken wordt de veiligheid 
vooropgesteld en krijgt u tips om hindernissen te 
overwinnen.’

Het was een stralende zonnige voorjaarsdag. Niettemin 
was de opkomst groot; het was zelfs een uitverkocht 
huis. Hieronder volgt een impressie. 

Onder bezielend maar strak voorzitterschap van radio 
& tv-presentator Tom van ’t Hek werd het spits van 
de conferentie afgebeten door verkeerspsycholoog Dr. 
Gerard Tertoolen.
In zijn presentatie: ‘Waarom slimme mensen 
domme dingen doen: over verkeersgedrag, veiligheid 
en preventie’ legde hij eerst uit wat de term 
verkeerspsycholoog inhoudt. Met referte aan het 
televisieprogramma ‘Zondag met Lubach’ van 16 
oktober 2016 liet hij een Youtube-filmpje zien waarin 
hijzelf werd geciteerd (op de hak genomen) in een item 
inzake zebra-/gaybrapaden. 
Hij benoemde vier mechanismen die maken dat wij 

doen wat wij doen in het verkeer: zelfoverschatting, 
verliesaversie, externe attributie en slachtofferrol. 

Ook wel:

Bij gedragsverandering zijn drie hersengebieden 
betrokken: het reptielenbrein (diep, primitief, 
alleen gericht op voortplanting en voedsel), het 
zoogdierenbrein (limbische systeem, emoties) en de 
neo-cortex (rationeel, calculerend denken). 
Het reptielenbrein is dominant in het verkeer. Het 
resulteert via de klassieke reacties: vechten, vluchten 
en bevriezen in weerstandsreacties ( reactance ‘je pakt 
me iets af’), scepsis (ik geloof er niets van’) en inertie 
(‘boeit me niet’).
Gedragsverandering is in geval van reactance te 
bereiken door kleine stappen, meebewegen, in geval 
van scepsis door laten- ervaren en in geval van inertie 
door exposure.
Er zijn twee routes die kunnen motiveren tot 
gedragsverandering. De centrale route gaat via 
voorlichting of overreding, de perifere route loopt via 
een omweggetje, een straf of een beloning bijvoorbeeld 
premieverlaging bij veilig weggedrag.
De weg naar gedragsverandering wordt beïnvloed 
door ‘landscaping’ (waarom is de maximumsnelheid 
van de auto 200 km/uur als dat nergens toegestaan 
is), feedback en uitvoerbare actieplannen, self 
persuasion (als voorbeeld gaf hij een slagzin-wedstrijd 
uitgeschreven door de Mars-fabrikant. Het gaat de 
fabrikant natuurlijk niet om de slagzin, maar wel om 
het feit dat alle deelnemers allerlei positieve aspecten 
gaan bedenken over het product) en ‘touchpoints’ 
(voorbeeld van een foute touchpoint : “onderweg ben 
ik offline”; want dan denk je direct, o ja, even op mijn 
mobiel kijken). 
Hij eindigde zijn presentatie met enkele bespiegelingen 
over de zelfrijdende auto. De laatste tijd zijn de 
technische mogelijkheden enorm toegenomen, maar 
in hoeverre ons gedrag dat heeft kunnen bijhouden is 
de vraag evenals wat de gevolgen zullen zijn.
Hij prikkelde het publiek met de stelling dat 
autobestuurders die zich bedienen van een 
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navigatiesysteem, hun hippocampus niet gebruiken. 
Het gevolg is een toekomst geregeerd door computers, 
bedacht door enkele zeer slimme mensen en een 
toenemend verschil met de domme massa.
Willen wij dat?

De tweede presentatie van ervaringsdeskundige 
Gerda van ’t Land was getiteld:’ (on)afhankelijkheid is 
vrijheid’.
Gerda overkwam 43 jaar geleden een ernstig 
verkeersongeval en zij hield daar blijvend letsel 
aan over: een ernstige dwarslaesie met als gevolg 
rolstoelafhankelijkheid. Zelfs om opnieuw te leren 
zitten heeft zij strijd moeten leveren. Zij vertelde 
een heel persoonlijk, maar nuchter verhaal en zij 
illustreerde een en ander aan de hand van enkele 
persoonlijke foto’s. Het was een zeer indrukwekkend 
relaas over de schadeafhandeling van toentertijd, 
over dingen die zij met de kennis van nu anders 
aangepakt zou hebben. Wat opviel was een positieve 
attitude, een nimmer aflatende motivatie en ambitie 
en een zonnige instelling. Het is haar gelukt om na 
een dienstverband bij reisorganisatie NBBS een eigen 
reisbureau op te richten o.a. gericht op mensen met 
een beperking.
Gerda toonde zich niet rancuneus naar wie dan ook, 
veroorzaker of verzekeraar. De schade is afgehandeld. 
Zij had graag nog wel eens contact gewild. 

Prof. Mr. Gijs van Dijck pleitte er in zijn 
presentatie ‘Naar een nieuw schadevereiste in het 
aansprakelijkheidsrecht’ voor om bij het vaststellen 
van schade vooruit te kijken in plaats van terug te 
kijken.
De huidige benadering is zich een voorstelling te 
maken van hoe het slachtoffer eraan toe zou zijn als 
het ongeval niet gebeurd was. Ook wel de ‘wat als’-
benadering. Dit zogenaamde schadevereiste is een 
fijne maatstaf als het gaat om vergoeding van kosten 
van bv. autoreparatie, medische kosten, schade van 
kleding, inkomensverlies en huishoudelijke hulp.
Maar wat als een vierjarige permanent verlamd raakt 
? Of wat als een MH17-nabestaande wil weten wat 
er is gebeurd? Of wat als een benadeelde excuses 
wenst? Of wat als terugkijken geen zin meer heeft? 
Niet altijd is schade in geld uit te drukken. Financiële 
incentives kunnen andere waarden verdringen zoals 
bijvoorbeeld: erkenning, excuses, willen weten wat 
er gebeurd is of je zegje willen doen. En geld lijkt een 
objectief en neutraal begrip, maar is dat niet.
Bij vooruitkijken in plaats van achteruit kijken gaat 
het om: wat nu?, hoe verder? Het gaat dan niet 
om vermogen, maar meer om vermogens. Welke 
capaciteiten zijn er nog en wat is daarmee mogelijk?
Prof. Mr. van Dijck besloot met de conclusie dat zijn 
verhaal geen ‘eureka-oplossing’ biedt bijvoorbeeld 
voor inkomensberekeningen. Zijn pleidooi gold: stel 
vast waar het om gaat en stel de juiste vragen! 

Na de smaakvolle lunch was het tijd voor 
parallelsessies in twee ronden.
Mijn eerste keuze was de presentatie ‘Do’s en don’ts bij 
arbeidsdeskundige opdrachten’ van arbeidsdeskundige 
van der Ham, beroepsmatig werkzaam voor het 
bureau Artoos en van der Ham, dat zich vooral 
bezig houdt met beoordelende opdrachten in 
letselschadezaken en AOV. Het gaat daarbij om 
onderzoek naar hypothetische carrières en (resterend) 
verdienvermogen, behoefte aan huishoudelijke 
hulp, arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen en 
bedrijfseconomische onderzoeken. 
Arbeidsdeskundige van der Ham refereerde aan een 
uitspraak van de bekende Griekse arbeidsdeskundige 
Marcus Aurelius (121-180 na Christus) die zei:

Oftewel: ‘wat volgt staat altijd in verband met wat 
eraan voorafging. 

Het komt regelmatig voor dat een verzoek om 
arbeidsdeskundig onderzoek pas vele jaren na het 
ongeval wordt voorgelegd. Dan kan het knap lastig zijn 
om relevante feiten helder te krijgen om de simpele 
reden dat dossiers zijn vernietigd of omdat niemand 
meer weet wie de persoon in kwestie was.
Geadviseerd werd om direct in een eerste contact 
met de betrokkene uitgebreid navraag te doen naar 
o.a. curriculum vitae, alle opleidingen, diploma’s, 
arbeidsverleden, dat kritisch te beoordelen (klopt het 
tijdpad?) en namen te noteren.
Als het zelfstandigen betreft die een 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringhebben kan ervan 
worden uitgegaan worden dat er vanuit de verzekering 
actie is/wordt ondernomen. Maar de verzekeringsgraad 
van zelfstandigen is minder dan 50%.
Van de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan worden 
geleerd dat snelle inzet van een arbeidsdeskundige 
(binnen 3 maanden) belangrijk is evenals een 
quickscan (bedrijfsanalyse, financiële analyse en een 
plan van aanpak).
De vraagstelling bij een arbeidsdeskundige opdracht 
is belangrijk, die moet voldoende specifiek zijn. Wat 
wil je precies weten en vanaf wanneer? Gaat het om de 
actuele situatie of wordt bedoeld met terugwerkende 
kracht? Hoe zit het met de FML? Geldt die voor nu of 
ook met terugwerkende kracht? 
Bij een beoordelende opdracht is inzicht in de 
belastbaarheid essentieel. Er zijn diverse lijstjes in 
omloop. De FML werd als beste optie beschouwd.
In de samenwerking met de verzekeringsarts 
onderstreepte hij het belang van een gelijktijdige 
opdracht aan verzekeringsarts, voorleggen 
van de conceptrapportage van een expertise 
aan de arbeidsdeskundige en van meer overleg 
verzekeringsarts-arbeidsdeskundige. 



GAVscoop, jaargang 21, nummer 1, juni 2017 15

De tweede door mij bijgewoonde parallelsessie was 
een duo-presentatie van Edwin van Slooten en 
Mehmet Önal van De Cultuurvertaler.
Essentie van hun verhaal was dat in de afwikkeling 
van een letselschadezaak met betrokkenheid van een 
slachtoffer met een migratie-achtergrond vaak ruis 
ontstaat door cultuurbepaalde miscommunicatie. Een 
vertaling of het spreken van dezelfde taal wil niet 
zeggen dat je elkaar begrijpt. Deze ruis kan de oorzaak 
zijn van een moeizame afwikkeling. 
De vier grootste groepen immigranten in Nederland 
zijn Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen. 
Surinamers en Antillianen lijken cultuurverschillen 
gemakkelijker te overbruggen. Met de Turkse en 
de Marokkaanse gemeenschap zijn de culturele 
verschillen groter en ontstaat vaker ruis.
Mehmet Önal gaf vanuit zijn eigen persoonlijke 
situatie (in Nederland geboren, ouders in 1974 uit 
Oost-Turkije naar Nederland gekomen, vader destijds 
werkzaam als gastarbeider) een aantal aansprekende 
concrete voorbeelden van hoe een misverstand 
kan ontstaan. Een aantal tips werd gegeven over 
hoe door middel van een cultuurvertaling een 
brug geslagen kan worden tussen beide partijen, 
hetgeeneen positieve bijdrage kan leveren aan de 
schadeafwikkeling.
Investeer in contact, houd als professional de regie 
in handen, communiceer met een regelingsbevoegd 
contact, liever geen familietolk. Zorg ervoor dat de 
kaders helder zijn, vermijd onderhandeling.

Hoewel het weer steeds fraaier werd en de zon 
verleidelijk lonkte was de plenaire zaal in de tweede 
helft van de middag volledig bezet bij de laatste 
voordracht door prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar 
klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Hij werd ook aangekondigd als de 

‘Breinprofessor’ uit ‘De wereld draait door’.
Zijn interactieve voordracht was getiteld: het brein na 
een trauma.
Op karakteristieke, bevlogen, energieke, inspirerende 
en welhaast cabarateske wijze deelde hij zijn 
verwondering over het brein, vooral over de pre-
frontale cortex, die onder normale omstandigheden 
een remmende controlerende werking heeft op 
andere hersenstructuren zoals de amygdala en de 
hypothalamus.
Een aantal zaken:
•	 Een	frontaal	letsel	resulterend	in	een	‘eenvoudige’	

hersenschudding kan een enorme impact hebben, 
want weg is het controlerende effect op amygdala 
(negatieve emoties) en hypothalamus (stress-as).

•	 Als	onderzoek	met	CT-scan	en	MRI-scan	geen	
afwijkingen toont kan een DTI (diffusion tension 
imaging) wel afwijkingen visualiseren bij een 
hersenschudding.

•	 Ouder	worden	kent	niet	alleen	nadelen,	want	na	
het 30e levensjaar ontstaat er een nieuwe baan in 
de hersenen, die helpt om negatieve emoties te 
onderdrukken. Dat heet the positivity of ageing.

•	 Fysieke	inspanning	is	zeer	belangrijk,	want	
dit heeft een positief effect op de witte stof in 
het brein. Hierover levert wetenschappelijk 
onderzoek consistente bevindingen. Elke dag 30 
minuten aaneengesloten bewegen is minimaal. 
Compenseren kan niet. Dog-walking mag ook.

Het geheel overziend was het een veelzijdige, boeiende 
en leerzame dag, niet alleen voor collegae in de 
personenschade met een juridische achtergrond (veruit 
in de meerderheid) maar ook voor collegae met een 
andere (bv. medische) achtergrond. 
Een absolute aanrader voor volgend jaar. Dan wordt de 
18e PIV Jaarconferentie gehouden op 23 maart 2018.
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DE SCOOP OP …

M. van Zuylen

De scoop op ...

Een nieuwe rubriek, waarin we steeds een lid van de GAV 
nader aan u voorstellen. Ons eerste ‘slachtoffer’ is  
Wim Schuwirth, ons zeer gewaardeerde (inmiddels helaas) 
ex-lid. 

Het gesprek met Wim vindt plaats in restaurant 
Campman, zijn ‘stamkroeg’. Wim is zeer vereerd de 
eerste te zijn om geïnterviewd  te worden voor de 
GAVscoop en vertelt honderduit. Heerlijk voor een 
beginnend interviewer! 

Wim, kun je wat vertellen over je achtergrond?                                                                                                
Ik ben geboren  in Heerlen, Zuid Limburg, op 14-02-
1947. Mijn vader kwam uit Rotterdam, mijn moeder 
uit Heerlen. Moeder was ‘doortrapt’ godsdienstig, 
roomser dan de paus. Pa was ook katholiek, maar die 
deed er veel minder aan. Inmiddels ben ik getrouwd 
met de liefste vrouw van de wereld. Zij heeft uit een 
eerdere relatie twee kinderen en met hen heb ik  een 
goede relatie. Verder ben ik de trotse stopa (stiefopa) 
van drie kleinkinderen.

Gaf dat verschil in geloofsbeleving tussen je ouders 
geen problemen binnen het gezin?
Nee, het gaf gelukkig geen tweespalt in het 
gezin, waarin nog twee kinderen opgroeiden. 
Ik was de jongste.(Met een grote grijns): vader 
loste iedere 6 jaar een schotje. Er was dus 
tussen de kinderen een groot leeftijdsverschil.                                                                                                                               
Het gezin was best leuk, maar werd wel duidelijk 
beïnvloed door het katholicisme. Ik  zag al snel 
dat er rare dingen verkondigd werden tijdens de 
missen en in de godsdienstlessen. Ik was namelijk 
al heel jong erg geïnteresseerd in wetenschap. 
Sterrenkunde, scheikunde, natuurkunde, alles vond 
ik even interessant. Dit bracht wel met zich mee 
dat ik al tijdens mijn zogeheten eerste communie 
niet meer gelovig was. Dat werd opgemerkt door 
de pastoor, die vervolgens aan mij vroeg of ik wel 
geloofde in het scheppingsverhaal in zeven dagen. 
Van mijn antwoord hing af of ik op school mocht 
blijven. Ik stelde hem gerust,natuurlijk geloofde ik 
in het scheppingsverhaal, maar  dan wel met de 
toevoeging dat God dan op de achtste dag al die 
miljoenen jaren oude fossielen in de rotsen heeft 
gestopt. Ik mocht gelukkig op school blijven. Later 
bleek dat de pastoor  zelf ook zijn bedenkingen  had 

over hoe het allemaal begonnen is ...

Waarom ben je geneeskunde gaan doen en niet schei- 
of natuurkunde bij voorbeeld?
Geneeskunde ben ik gaan studeren op advies van 
een pater Jezuïet, die fungeerde als een soort orakel. 
Ik was zo breed geïnteresseerd, met name in de 
natuurwetenschappen, dat ik niet kon kiezen welke 
studie ik zou gaan doen. In geneeskunde ‘zit alles’ zei 
de pastoor en zo is het gekomen. De eerste drie jaar 
van de studie waren geweldig, maar toen de klinische 
kant aan de orde kwam werd de studie veel minder 
interessant voor mij. De keus wat te doen na de studie 
was dan ook weer heel moeilijk. Ik vond het oog een 
machtig orgaan en ging in eerste instantie daarom 
voor oogheelkunde. Vervolgens deed ik een tijdje 
neurologie en neurochirurgie. Ook was ik een tijdje 
werkzaam in de experimentele neurologie. Maar, wat 
ik ook probeerde, echt vinden deed ik het niet. Op 
een gegeven moment dacht ik ‘ doe eens gek ‘en koos 
ik voor het werk als verzekeringsarts. Had ik, naast 
mijn werk, ook nog tijd voor mijn andere interesses. 

Hoe is je carrière verder verlopen?                                                                                                                       
Ik kwam bij het GAK in Nijmegen terecht, alwaar 
ik acht jaar gewerkt heb. Daarna studeerde ik puur 
uit interesse wis- en natuurkunde, maar studeerde 
hierin niet af. In 1992 ging ik aan de slag als medisch 
adviseur bij een verzekeringsmaatschappij. In die 
periode werd ik lid van de GAV.  Ik vond het een 
leuke club, maar ik zag al snel dat vele dingen  daar 
nog een betere vorm moesten krijgen.    Ik  adviseerde 
als medisch adviseur in het kader van  AOV, leven 
en letsel. Het werkterrein was dus lekker breed, 
maar ik voelde me ook hier toch niet echt senang.                                                                 
Ik wilde mensen echt helpen, echt bijstaan en 
kon dat onvoldoende doen bij de verzekerings-
maatschappij. Ik ging werken als zelfstandige en 
merkte dat ik in deze setting veel beter op mijn plek 
zat. In 1994 begon ik als medisch adviseur voor 
belangenbehartigers. Daar kreeg ik voornamelijk te 
maken met de tak letselschade. Ik heb binnen de 
letselschade altijd het harmoniemodel nagestreefd, 
niet het tournooimodel dat meestentijds aan de orde 
is bij de letselschaderegeling. Mijn vrouw,die ik in 
1990 had leren kennen, werd mijn secretaresse. We 
richtte ADVIMED op en dat verliep heel succesvol. 
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Meerdere collegae medisch adviseurs hebben bij ons 
gewerkt en daar heb ik prettige herinneringen aan.                                                                                                                                            
Wat leuk is om te vermelden, is dat ik later, toen 
ik voor de advocatuur werkte, officieel statutair 
geen lid meer mocht zijn van de GAV (grinnikt). 
Mijn lidmaatschap werd ’gedoogd’. Ik kon goed 
moppentappen, dat hielp! Ik werd gaandeweg 
actief binnen de GAV. Met enkele collega’s 
richtte ik de SEC op: de Specialistische Expertise 
Commissie. Rond 2000  werkte ik, met Phons 
Schröder en Bob Zaalberg, het ‘Raamplan GAV 
2000’ uit. Het was een wijziging van de statuten, 
waardoor ook medisch adviseurs, werkzaam 
bij  belangenbehartigers, lid konden worden 
van de GAV. Er werden voor de deelgebieden 
letselschade, leven en AOV diverse commissies 
gevormd binnen de GAV. Ik werd voorzitter van 
de Personenschade-commissie en trad toe tot het 
bestuur. Bij mijn weten ben ik het enige GAV-lid 
dat penningmeester, secretaris en voorzitter is 
geweest. Ook buiten de GAV was ik lid van diverse 
overlegorganen. Daarnaast heb ik diverse lezingen 
gehouden.  

Het leukste dat ik gedaan heb binnen de GAV was 
het organiseren van wetenschappelijke congressen, 
samen  met de onvergetelijke Phons Schröder. Het 
eerste congres dat de Commissie Personenschade 
organiseerde had als titel ‘Pijn’, het tweede ‘Letsel 
bij de larf’, dat ging over letsel bij kinderen en 
zo volgden er nog enkele. Iedere commissie 
organiseerde aanvankelijk zijn eigen congres. Dat 
werden er zo veel dat het idee ontstond om één 
gemeenschappelijke GAV-dag te organiseren. En zo 
geschiedde. Helaas waren er ook teleurstellingen. 
Zo is de wens van de GAV om ons vak een eigen 
stroming binnen de sociale geneeskunde te laten 
zijn niet in vervulling gegaan. Heel jammer.

En toen?
Toen was het tijd om weer wat anders te gaan 
doen. Ik ging me inzetten om het harmoniemodel 
van de grond te krijgen. Ik was erg geïnspireerd 
geraakt door een lezing die ik bijwoonde van 
een zeer bevlogen persoon. Hij stelde voor het 
slachtoffer centraal te stellen. Alle behandelaren 
en adviseurs staan daarin rondom het slachtoffer. 
Het harmoniemodel komt zowel het slachtoffer 
als de verzekeringsmaatschappij ten goede, daar 
ben ik van overtuigd. Helaas is het tot op heden 
niet gelukt dit model ingevoerd te krijgen. Wat 
ik ook erg interessant en nuttig vond was om te 
proberen richtlijnen op te stellen, waaraan een 
expertise  moet voldoen. Daar heb ik me intensief 
mee bezig gehouden. Met 10 man, waaronder 
neurologen en psychiaters, orthopeden, chirurgen 
en medisch adviseurs, zijn we aan de slag gegaan.  
Heel gezellige bijeenkomsten  die plaatsvonden op 
het hoofdkwartier van professor Koerselman in 

Utrecht. Het resulteerde in de WMSR (werkgroep 
medisch specialistische rapportage), die later 
werd omgezet in een vereniging, de NVMSR, 
onder voorzitterschap van Frank Koerselman. 
Ik gaf in dit kader les aan specialisten in een 
basiscursus. Als ze die met goed gevolg hadden 
afgesloten waren ze NVMSR-gecertificeerd voor 
het verrichten van  expertises in het kader 
van verzekeringsaangelegenheden. Daar ben 
ik mee gestopt. Ik vergader nog wel mee in de 
hoedanigheid van bijzonder lid.  Het opzetten 
hiervan zie ik als  mijn belangrijkste bijdrage aan 
de letselschaderegeling. Ik vind dat dit ook goed 
gelukt is.

Je bent nu 70 jaar. Inmiddels een tevreden 
pensionado?
Nou nee, mijn pensionering is nog niet echt tot 
stand gekomen. Nadat ik jaren een eigen bedrijf, 
ADVIMED, gerund had, ben ik 3 jaar geleden 
als ZZP’er begonnen. Mijn vrouw deed mijn 
administratie en we werkten voor een geselecteerd 
aantal advocaten. Ik wilde wel minderen, maar het 
is een soort ’zwaan kleef aan’: de opdrachtgevers 
blijven komen en ik vind het nog altijd erg leuk. 
Vaak word ik gevraagd te adviseren in zaken van  
medische beroepsaansprakelijkheid. Een ‘vak apart’. 
Belangrijk vind ik dat ook minder draagkrachtige 
mensen een zaak in het kader van medische 
aansprakelijkheid moeten kunnen aanspannen. 
Voordat er eventueel een aansprakelijkstelling 
kan worden gedaan moet een medisch 
haalbaarheidsonderzoek verricht worden. Dat doe 
ik of ik schakel, als ik het zelf niet weet,  hiervoor 
specialisten in die het voor een klein bedrag willen 
doen. Hierbij komt mijn grote netwerk goed van 
pas!  

Mijn vrouw en mij viel de eer ten deel dat er in 
oktober 2016 een afscheidscongres voor ons werd 
georganiseerd dat een groot succes werd. Wij 
beschouwen het als een prachtige afsluiting van 
ons werk. Per 1 januari zijn wij dus echt ‘procul 
negotiis’.  Maar zie wat er gebeurt. Ze weten me 
toch weer altijd te vinden. Vaak denk ik: ‘Hebt 
u mij nodig? Zoek een ander’. Je moet op tijd 
ophouden. Een mens moet niet met werken 
dóórgaan tot hij op zijn schoenen begint te plassen.

Is er nog iets wat je kwijt 
zou willen aan de collega’s?                                                                                       
Jeetje, lastige vraag! Nou, ik weet wel iets: aan een 
hotelier met vele hotels werd naar een universele 
wijsheid  gevraagd. Hij antwoordde: ‘When you 
take a shower, always hang the curtain inside the 
bad’. 

Lachend stellen we vast dat daar inderdaad niets 
op af te dingen valt. We praten nog even na. Het is 
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duidelijk dat Wim echt nooit achter de geraniums 
gaat zitten, want, zo vertelt hij met een grote grijns, 
dan gaan ze dood.  Er wachten  zeer vele (totaal 
13!)  aandachtsgebieden waarin hij zich nog  verder 
wil verdiepen: naast wis- sterren- en natuurkunde 
zijn dat, onder andere, geologie, archeologie, de 

geschiedenis der natuurwetenschappen en ‘last 
but not least’ fotografie, in het bijzonder de groot 
formaat fotografie. 

Wim ziet zichzelf als een bescheiden homo 
universalis, en dat was, is en blijft hij.

Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2016

Het bestuur werd gevormd door:
Mw. A.J. Simon- de Zwart, hoofdredacteur 
Dhr. F.S.L. Schmidt, penningmeester en voorzitter
Dhr. S.J.H. Eggen, secretaris
Mw. G.A. van Beelen 
 
en werd ondersteund door:
Dhr. R.H.P. Draaijer
Dhr. K.H. Harmsma
Mw. C. Lelieveld
Mw. A. de Vries
Mw. M van Zuylen 
 
Het bestuur vergaderde met dank aan onze 
gastvrouwe in 2016 zeven maal bij Medas te 
Bussum (vanaf augustus op de nieuwe locatie). 
Vanzelfsprekend vonden verreweg de meeste 
redactionele activiteiten plaats via het internet 
(email en Dropbox). 
Gelukkig werd vanaf de tweede vergadering de 
redactie van GAVscoop versterkt met de dames 
Lelieveld, De Vries en Van Zuylen. 
 
In januari kon, mede op voordracht van de SBVO, 
de Evert Bosch-prijs door het GAV-bestuur uitgereikt 
worden aan mevrouw L. Wijnvoort.
 
De hoofdactiviteit van de Stichting bleef ook in 2016 
het uitgeven van GAVscoop. Er werden twee nummers 
- met in totaal 60 pagina’s - gerealiseerd, die in de 
maanden juni en december werden toegezonden aan 
alle leden van de GAV en een aantal externe abonnees. 
Helaas was het om diverse logistieke redenen niet 
gelukt om het tweede nummer na de zomervakantie 
uit te brengen, zodat dit jaar slechts twee uitgaven 
vervaardigd konden worden. 
De abonnementhouders ontvingen een aangepaste 
nota.  

Het hoofdredacteurschap werd met verve vervuld door 
mevrouw Simons – de Zwart, waarbij zij tevens de 
contacten met de drukker onderhield.  
De opmaak, het drukken, inpakken en verzenden 
van GAVscoop bleef in handen van het grafisch 
ontwerpbureau HieroSign.
 
Op 19 mei werd op een locatie in het bijzijn van 
partners op gepaste wijze afscheid genomen van de 
heren Buitenhuis en Knepper voor hun inzet voor 
de Stichting/ GAVscoop, Zij beëindigden eind 2015 
respectievelijk begin 2016 hun werkzaamheden voor 
de Stichting/ GAVscoop. 
Ook kon bij deze gelegenheid mevrouw Van der Spek 
bedankt worden voor haar bijdrage aan de redactie tot 
eind 2014. 
 
De GAVscoop bevatte ook in 2016 de vaste rubrieken 
‘Van de redactie’, ‘Van het bestuur‘.  
Voor de ’GASTscoop’werd in de tweede uitgave  voor 
het eerst een bijdrage ‘van buiten’ geplaatst, door de 
heer Knuttel over toegang tot (digitale) informatie. In 
beide uitgaven werden wederom praktijkverhalen, van 
een bij de redactie bekend auteur, gepubliceerd. Deze 
lezenswaardige bijdragen mogen inmiddels als een 
vaste rubriek in GAVscoop gezien worden. 
 
Als uitvloeisel van de VG-dagen 2015 werd een artikel 
over biologicals door mevrouw Baldinger geplaatst, 
evenals een artikel van de heer Merten over validering 
bij neuropsychologisch onderzoek. 
 
In vervolg op het ICLAM-2016 in mei verscheen een 
stuk van de hand van de heer Senn over Zeldzame 
Ziekten in de levensverzekeringsgeneeskunde. 
 
Naast haar artikel over SMBA was het redactielid 
mevrouw Lelieveld zeer actief met haar impressies over 



GAVscoop, jaargang 21, nummer 1, juni 2017 19

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

letselschade  /  arbeidsongeschiktheid  /  medische aansprakelijkheid

D R .  H .W. M .  A N T E N  D R .  M . J . H . M .  H E R P E R S  D R .  F. A . J . M .  VA N  D E N  W I L D E N B E R G
D R .  A . J . A .  D E  L O U W  N E U R O - C H I R U R G I E  C H I R U R G I E - T R A U M A T O 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
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het ICLAM en het GAV-lustrum op 30 september. 
 
In een meer juridische context schreef de heer van 
Meersbergen over de herregistratie van medisch 
adviseurs en de heer De Louwere over de ratificatie 
van een (voor ons relevant) VN-verdrag. Er verscheen 
een bijdrage van de heren Hoevenaars en Erdogan 
over kwaliteitsvisitatie voor verzekeringsartsen. 
Tenslotte besprak mevrouw De Vries een casus 
vanuit de tuchtrechtspraak onder de noemer “Tucht 
en Zucht”.  De verwachting is dat dit tot een vaste 

rubriek zal leiden. 
 
Er zijn nu vier vaste adverteerders, maar het streven 
is om dat aantal verder te laten toenemen. Het aantal 
externe abonnees is 12. 
 
Het jaar 2016 overziend kan geconstateerd worden dat 
de SBVO en de redactie van GAVscoop, met inmiddels 
de 20e jaargang, zich nog steeds op enthousiaste wijze 
van hun  taak blijven kwijten waarbij het echter blijkt 
dat het steeds moeilijker wordt kopij te verkrijgen.

S. J .H.  Eggen, secretar is 
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Fabels of feiten?

N. Ooitgedagt

Meneer A is een 29-jarige ongeschoolde man. Aan 
het eind van de werkdag wordt hij in 2013 op zijn 
bromfiets aangereden door een auto. Hij loopt hierbij 
een trimalleolaire enkelfractuur links op. Hiervoor 
ondergaat hij een osteosynthese. Drie jaar later vindt 
er een expertise door een orthopedisch chirurg 
plaats.
Zijn klachten zijn een dikke enkel na te veel 
belasten, ochtendstijfheid gedurende 10-15 minuten, 
moeite met hurken, traplopen en met lopen op 
oneffen terrein. Hij is gestopt met sporten en draagt 
aangepaste werkschoenen.
Bij het lichamelijk onderzoek is er sprake van een 
geringe flexie- en extensiebeperking. Er is 1 cm 
kuitatrofie ten nadele van links. Een röntgenfoto van 
de linkerenkel laat een status na een osteosynthese 
zien. Er zijn geen degeneratieve afwijkingen.
De orthopedisch chirurg concludeert ‘dat er ook 
na vele decennia belasting geen degeneratieve 
veranderingen als ongevalsgevolg te verwachten 
zijn.’

Meneer B is een 20-jarige jongeman, werkzaam 
in de horeca. In 2010 wordt hij ‘s avonds laat, 
op de terugweg van zijn werk, op zijn bromfiets 
door een auto aangereden. Hij loopt hierbij een 
bimalleolaire Weber C fractuur links op. Er volgt een 
osteosynthese. Drie jaar later vindt er een expertise 
door een orthopedisch chirurg plaats.
Zijn klachten zijn pijn bij veel lopen en de enkel 
wordt dik na veel lopen. Bij het onderzoek zijn diep 
hurken en hinkelen op het linkerbeen niet mogelijk. 
Er is 1 cm kuitatrofie ten nadele van links. Een 
röntgenfoto laat een status na osteosynthese zien. Er 
zijn geen degeneratieve afwijkingen aanwezig.
Volgens de orthopedisch expert ‘ontwikkelen 
posttraumatische afwijkingen zich binnen twee jaar 
na het ongeval. Indien dat niet het geval is, mag 
worden aangenomen dat die ook niet meer zullen 
optreden.’
Anderhalf jaar later, in 2015, vond er wegens 
persisterende klachten een enkel-artroscopie plaats. 
Hierbij werden enkele losse stukjes kraakbeen 
verwijderd. Enkele botaanpuntingen moesten 
worden glad geschaafd. Het ging hierna niet beter, 
eerder slechter.

Mevrouw C is een 28-jarige verpleegkundige. Ze 
had in 2007 een frontale aanrijding met een andere 
auto. Ze liep hierbij een eminentiafractuur in haar 
linkerknie op. Hiervoor werd een osteosynthese 
verricht. In 2013, zes jaar later, verrichtte een 
orthopedisch chirurg een expertise.
Haar klachten waren moeite met knielen, hurken, 
traplopen en lopen op oneffen terrein. Zij kon geen 
lange wandelingen meer maken. ‘s Avonds na het 
werk was haar knie dik. Ze was gestopt met sporten.
Bij het lichamelijk onderzoek was er sprake van een 
geringe flexiebeperking. Er bestond lichte voor-
achterwaartse instabiliteit. De omvang van het 
linkerbovenbeen was 1 cm minder dan die van de 
gezonde zijde. Het röntgenonderzoek liet een status 
na osteosynthese zien. Er waren geen degeneratieve 
afwijkingen.

De prognose van het kniegewricht was volgens 
de orthopedisch expert goed. ‘Het was niet te 
verwachten dat er op de lange duur, zelfs niet in 
de verre toekomst, degeneratieve afwijkingen in 
de linkerknie als gevolg van het ongeval zouden 
gaan ontstaan. De enige factor die degeneratie 
in de toekomst zou kunnen veroorzaken, was de 
toegenomen voor-achterwaartse instabiliteit, maar 
die was bij het onderzoek dermate gering dat hiervan 
geen degeneratie te verwachten was.’
Maar mevrouw C hield klachten en meldde zich in 
2016 bij haar behandelend orthopedisch chirurg. Die 
liet een röntgenfoto maken. De radioloog beschreef 
beginnende degeneratieve veranderingen in de 
vorm van kleine randwoekeringen. De behandelend 
orthopeed concludeerde ‘dat er waarschijnlijk sprake 
is van kraakbeenproblemen die posttraumatisch van 
aard zijn.’

In de traumachirurgie kunnen er grofweg 3 
vormen van posttraumatische arthrosis worden 
onderscheiden:

1. Na zeer comminutieve intra-articulaire fracturen. 
Voorbeelden hiervan zijn de acetabulumfractuur 
en de calcaneus fractuur. Hierbij is de fractuur 
dermate comminutief, dat reconstructie van 
het verbrijzelde gewrichtsoppervlak onmogelijk 
is. Soms wordt ervoor gekozen deze fractuur 
functioneel te behandelen, d.w.z. zonder enige 
vorm van immobilisatie. Hierbij ‘remodelleert’ het * De onderstaande personen en omstandigheden zijn 

gefingeerd en dienen slechts ter illustratie. 
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gewrichtsvlak onder invloed van de beweging die 
er op wordt uitgeoefend. Dat dergelijke fracturen 
tot een posttraumatische arthrosis leiden is 
evident.

2. Na osteosynthese van intra-articulaire fracturen.
 De kans op posttraumatische arthrosis na 

een osteosynthese is nooit 0%. Zelfs niet na 
een geslaagde anatomische reconstructie. 
Immers, het kraakbeen is onderbroken geweest. 
Kraakbeen is avasculair en heeft een zeer slecht 
regeneratievermogen. Bot geneest met bot, 
kraakbeen met fibrose. Littekenweefsel dus. 
En littekenweefsel mist de eigenschappen die 
kraakbeen wel heeft: elasticiteit, schokdemping 
en een glad oppervlak. Als reactie hierop 
vormt het onderliggend of tegenoverliggend 
bot uitstulpingen, de zogenaamde osteofyten. 
Die osteofyten werken weer als een braam op 
het tegenoverliggend gewrichtsoppervlak, enz. 
Langzaam verslechtert de conditie van het 
gewricht in de loop der jaren.

 Iedere intra-articulaire fractuur geeft een 
verhoogde kans op arthrosis. Osteosynthese 
is bedoeld om deze kans op arthrose zo klein 
mogelijk te maken, of in elk geval zo lang mogelijk 
uit te stellen, 0% wordt het nooit.

3. Laattijdige arthrosis als gevolg van een abnormaal 
belastingspatroon.

 Dit kan bijvoorbeeld optreden na bandletsels 
of bij instabiliteit na een luxatie, na 
meniscectomieën, na arthrodesen, ankyloses, 
spondylodesen of nadat pijpbeenfracturen in een 
afwijkende stand geconsolideerd zijn. Dergelijke 
ontwikkelingen kennen, mede door allerlei 
compensatiemechanismen, een langdurig verloop. 
Maar ze kunnen ontstaan. Bekende voorbeelden 
zijn gonarthrosis na een voorstekruisbandruptuur 
of na een meniscectomie en enkelarthrosis na een 
Lisfranc luxatie of na een triple arthrodese.

Wat zijn nu de klachten die bij een dergelijk 
proces horen?

Ochtendstijfheid of startpijn. De synoviale 
vloeistof, die voor de smering van het 
gewrichtsoppervlak zorgt, is na enige tijd liggen 
of zitten naar het diepste punt gezakt, net als de 
motorolie in een koude motor, en moet eerst weer 
over alle oppervlakken uitgesmeerd worden. De 
eerste passen en bewegingen verlopen daardoor 
stroef en stijf. Daarna beweegt het gewricht 
soepeler.
Hydrops. Aan het eind van de werkdag, na lang 
staan, lopen of bewegen, wordt het contact 
tussen de beschadigde kraakbeenoppervlakken zo 
irritant, dat het gewricht als reactie meer synoviale 
vloeistof gaat aanmaken. De afstand tussen de 

gewrichtsvlakken neemt hierdoor toe. De klachten 
ook.
Pijnklachten. Het contact tussen de beschadigde 
kraakbeenoppervlakken veroorzaakt pijn, 
bijvoorbeeld bij onverwachte bewegingen of bij 
lopen op een onregelmatige ondergrond. Aangezien 
kraakbeen geen innervatie heeft zullen patiënten in 
de initiële fase van de kraakbeenbeschadiging nog 
geen pijnklachten hebben.1
Slotverschijnselen. Soms verhaakt een osteofyt 
met het tegenoverliggend oppervlak. Het gewricht 
moet dan, manueel of door bepaalde bewegingen, 
worden losgemaakt.
Eindstandige bewegingsbeperking. Men heeft 
moeite met hurken (heup, knie, enkel), dienbladen 
dragen (pols), boodschappentassen dragen 
(elleboog), et cetera.
Volgens Witteveen hoort ook een gevoel van 
instabiliteit bij beginnende arthrosis.2

Een verminderde spieromvang is indicatief voor 
een verminderd gebruik van de aangedane zijde.

Meneer A en B en mevrouw C hebben dus recht 
van spreken. Zij geven de klassieke symptomen 
aan, die behoren bij beginnende posttraumatische 
arthrosis. Het beloop na hun expertise bevestigt 
hun gelijk (of gaat dit bij meneer A nog doen). De 
uitspraken over een gunstige prognose zijn extra 
nadelig voor deze betrokkenen, omdat zij voor hun 
beroep lopende, staande, dragende, bukkende en 
tillende werkzaamheden moeten verrichten. En dat 
nog gedurende de komende 40 arbeidzame jaren.

Ten onrechte baseren de orthopedisch experts 
hun prognostische uitspraken op het normaal 
aspect van de röntgenfoto’s. Conventionele 
röntgenfoto’s zijn helemaal niet geschikt om 
beginnende arthrosis af te beelden. Kraakbeen 
bevat immers geen calcium en is dus röntgen- 
doorlaatbaar. Conventionele röntgenfoto’s laten 
slechts een laattijdige reactie van het bot op een 
reeds langer bestaande kraakbeenschade zien. Voor 
het aantonen van kraakbeenschade is een MRI veel 
geschikter.
De opmerking dat degeneratieve afwijkingen 
zich altijd binnen twee jaar na het ongeval 
rontgenologisch manifesteren en dat, als dat niet 
het geval is, arthrosis ook niet meer verwacht hoeft 
te worden, is volkomen onjuist. Het is strijdig met 
de literatuur en met de praktijk en het verraadt 
onbegrip over het onderliggend pathofysiologisch 
mechanisme.

Posttraumatische arthrosis is geen instantaan 
proces, maar een langzaam voortwoekerende 
aandoening. Als de cascade eenmaal gestart is, 
dragen metabole processen bij aan de progressie 
van de ziekte.1 Het is dus een kwestie van tijd. En 
geduld.
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CASUISTIEK 
Een hartverzakking? Soms valt het mee. Een casus uit de letselschadepraktijk.

C. Lelieveld

Een adviesaanvraag letselschade. Alweer een 
achteropaanrijding. Maar deze was anders. Lees maar.

De casus

Het betreft een 54-jarige vrouw die een achterop-
aanrijding was overkomen. Zij kon een botsing 
op een voorliggende auto nog juist voorkomen. 
Vijf minuten daarna kreeg zij drukkende pijn op 
de borst. Zij oogde erg gestrest. Er waren geen 

zichtbare letsels. Per ambulance werd zij naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Bij lichamelijk 
onderzoek werden geen afwijkingen aan hart 
en longen vastgesteld. Pols en bloeddruk waren 
normaal. Hart- en vaatziekten kwamen familiair 
voor. Zij rookte een pakje sigaretten per dag. Zij 
werd opgenomen op de afdeling cardiologie.
Het elektrocardiogram (ECG) toonde afwijkingen 
passend bij zuurstofgebrek (ischemie).

Afbeelding 1. Elektrocardiogram

Bij bloedonderzoek waren de hartenzymen (CPK, 
SGOT, SGPT, LDH, troponine) niet verhoogd.
Bij echocardiografie werd een evidente 
wandbewegingsstoornis gezien bij de hartpunt 

(apex). De pompfunctie van de linkerhartkamer was 
globaal redelijk. Er waren geen aanwijzingen voor 
hartklepafwijkingen.

Afbeelding 2. Transthoracaal echocardiogram (apicale opname/4-chamberview).
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De indicatie voor coronairangiografie werd 
gesteld. Hierbij werden geen vernauwingen in de 

kransslagaderen gezien. Het linkerventrikelangiogram 
toonde een typische wandbewegingsstoornis. 

Afbeelding 3. Ventriculografie (systole) Afbeelding 4. Tako tsubo

De diagnose tako tsubo cardiomyopathie werd gesteld, 
ook wel viskruikinfarct, broken heart syndrome, 
transient (catecholaminergic) myocardial stunning, 
transient left ventricular apical ballooning, ampulla 
cardiomyopathy of stresscardiomyopathy.

Tako tsubo

Een tako tsubo (afbeelding 4) is een Japanse kruik om 
inktvissen mee te vangen. Als de inktvis er eenmaal in 
is gezwommen kan hij niet meer terug. Bij de diagnose 
tako tsubo cardiomyopathie ziet de linkerhartkamer 
er ongeveer uit als een tako tsubo. Er zijn normale 
tot zelfs bovenmatige wandbewegingen aan de basis 
van de linkerhartkamer en een soort van zakvormige 
uitstulping bij de hartpunt (apical ballooning). 
De diagnose werd voor het eerst beschreven in de 
negentiger jaren van de vorige eeuw. Aanvankelijk 
werd gedacht dat het een zeldzaam beeld was. Later 
onderzoek gaf aan dat het vaker voorkwam dan 
gedacht, tot wel 2,2% van alle myocardinfarcten met 
ST-segmentelevatie1. Aangezien primaire coronaire 
interventie sinds geruime tijd de voorkeursbehandeling 
is voor patiënten die zich presenteren met een 
myocardinfarct met ST-segment elevatie zal bij 
steeds meer patiënten een viskruikinfarct worden 
gediagnosticeerd.

Wat opviel in een systematisch overzichtsartikel uit 
20062 was dat het beeld opmerkelijk vaak voorkwam 
bij postmenopauzale vrouwen. Dit werd door anderen 
bevestigd. Over de onderliggende pathofysiologie 
bestaan diverse hypothesen, maar een sluitende 
verklaring voor het sekseverschil is er niet3. 
De meeste patiënten presenteren zich met pijnklachten 

op de borst, ECG-afwijkingen (ST-segment elevatie 
zonder reciproque ST-segment depressies), een lichte 
verhoging van de hartenzymen en karakteristieke 
wandbewegingsstoornissen op het echocardiogram en 
bij ventriculografie.
Het beeld ontstaat door stress. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan onverwacht overlijden van een 
naaste, liefdesverdriet, verlies óf winst bij kansspelen, 
een blikseminslag of een aardbeving. Ook wel na 
een groot trauma,bij ernstige pijnen of na operaties. 
Of na een achteropaanrijding, zoals in ons geval. De 
aandoening heet ook wel stress cardiomyopathie. 
Zelden is er geen aantoonbare oorzaak.
De wandbewegingsstoornissen lijken te berusten op 
cardiotoxiciteit van circulerende catecholaminen. 
Maar ook werden multivessel coronairspasme of 
abnormale microvasculaire doorbloeding gesuggereerd.
Hoe dan ook, het viskruikinfarct heeft in het algemeen 
een gunstige prognose. De linkerventrikelfunctie 
normaliseert in de loop van enkele dagen tot weken. 
Er zijn complicaties beschreven (linkszijdig hartfalen, 
cardiogene shock, hartritmestoornissen en zelfs 
overlijden), maar deze komen gelukkig zelden voor. 
Significante kransslagaderafwijkingen worden meestal 
niet gevonden.
Cardioloog Ivo van der Bilt promoveerde in 2016 in 
het Universitair Medisch Centrum te Utrecht op dit 
onderwerp. Hij deed onderzoek bij 300 patiënten 
met een subarachnoïdale bloeding4. Het was 
neurologen namelijk opgevallen dat deze patiënten 
vaak pijnklachten op de borst ontwikkelden. Van 
der Bilt toonde aan dat een kwart van deze patiënten 
een tako tsubo cardiomyopathie ontwikkelde. Voor 
herkenning van de diagnose moet afgegaan worden op 
de anamnese. De symptomen verdwijnen binnen twee 
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weken. Er is geen medicamenteuze behandeling. Er zijn 
geen restverschijnselen.

Terug naar onze casus

Betrokkene werd na twee dagen klinische observatie in 
goede conditie naar huis ontslagen. Bij poliklinische 
controle drie maanden later had zij geen hartklachten. 
Het ECG was praktisch genormaliseerd evenals de 
linker ventrikelfunctie (echocardiografisch). Zij 
rookte helaas nog wel. De verdere controles werden 
overgedragen aan de huisarts aan wie verzocht 
werd haar te begeleiden bij het stoppen met roken. 
Uit informatie van de bedrijfsarts bleek dat zij 
tijdcontingent, partieel en geleidelijk uitbreidend 
had hervat in haar werk en dat zij ongeveer drie 
maanden na het ongeval volledig hervat zou hebben. 

De bedrijfsarts adviseerde betrokkene om actie 
te ondernemen om haar stressbestendigheid te 
verbeteren.
Ten tijde van de medische advisering in de 
letselschadeclaim (een half jaar na het ongeval) was 
dus sprake van volledig en restloos herstel zonder 
resterende klachten of functionele belemmeringen.
Het advies kon dan ook zijn om af te wikkelen op basis 
van tijdelijk ongemak.

Deze casus is illustratief voor hoe het ook kan lopen 
na een achteropaanrijding. In dit geval ontbraken 
tendomyogene klachten volledig en imponeerde het 
beeld als een acuut coronair syndroom. Dat is best 
even schrikken. Eind goed, al goed, dat dan gelukkig 
weer wel. 
Vrouwen en stress, een bijzondere combi… 
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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
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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.

2017

22-23 juni  5th European Conference on Symptom Validity 
Assessment  
Locatie: Radison Blue Hotel, Basel 
Informatie: E-mail: andrea.plohmann@neuropsych.ch

21 september  Algemene ledenvergadering GAV 
Organisatie: bestuur GAV 
Locatie: Hotel van der Valk. Almere  
Informatie: www.gav.nl

12 oktober  Nascholing Studiekring Noord 
Locatie: Hampshire Plaza, Groningen 
Informatie: www.studiekringnoord.nl

8-10 november  VGdagen 2017  
Locatie: Hotel van der Valk. Almere  
Informatie: www.vgdagen.nl 

1 december  GAV-NVMSR middag  
Organisatie: GAV en NVMSR

Informatie: www.gav.nl/?q=node/1581


