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Van de redactie
Terwijl ik dit schrijf, bevind ik mij in een tot
vakantiehuis omgebouwde boerderij in Friesland.
Wij hebben ons jaarlijkse familieweekend. Het is
altijd reuzegezellig om zo een paar dagen in elkaars
gezelschap te vertoeven. Omdat binnen de familie
het merendeel haar roots in Indonesië heeft, speelt
het eten ook in dit weekend een belangrijke rol.
Ruim tevoren wordt er steevast gewaarschuwd om
niet teveel te koken en mee te nemen. Maar ieder
jaar blijkt weer dat dit tegen dovemansoren is gezegd.
Zo ook dit jaar. Vanaf de vrijdagmiddag als iedereen
begint binnen te druppelen, groeit de hoeveelheid
potten, pannen en tassen gestaag. En als iedereen
er is, staat er weer een lading lekker eten klaar en
vragen wij ons af hoe we dit op gaan krijgen.

praktijkverhalen en voegt hier en passant enige
theoretische kennis aan toe. Voor de een wellicht
gesneden koek maar dat zal gezien de zo wisselende
achtergrond van ons allen, zeker niet voor iedereen
gelden. Het boek dat dit keer besproken wordt,
heeft hier enigszins overlap mee. Het betreft het
persoonlijke verhaal van een patiënte in combinatie
met de wetenschappelijke achtergrond en verdieping
van de professional. Het maakt het boek beduidend
anders dan de boeken die gewoonlijk over depressie
worden geschreven. Ook is er een interview vanuit
deze invalshoek. Het is niet zozeer de professional
of de collega die hier geïnterviewd wordt, maar het
slachtoffer van een ongeval.
Van een heel andere orde, maar daarom niet
onbelangrijk, is de update van de gewijzigde
herregistratie-eisen voor de verzekeringsartsen. De
stuurgroep verzet hierbij veel werk en daar zijn wij
dankbaar voor, want voor we het weten is het zover.
Natuurlijk staat alles op de website van de GAV en de
NVVG, maar ik vrees dat niet iedereen hier op kijkt.
Wellicht een aanrader om dit vanaf nu eens vaker te
doen. Binnenkort verschijnt er overigens wederom
een update en u weet waar u deze kunt vinden.
Wegens persoonlijke omstandigheden van de
schrijvers van de vaste rubrieken ‘Tucht en Zucht’ en
‘De scoop op…’ vindt u helaas in deze uitgave geen
bijdrage.

Ik heb mij voorgenomen om tussen de
bedrijven door mijn redactiestukje te schrijven.
Zaterdagochtend onder het genot van weer een
hapje begin ik. Al snel blijkt dat het niet wil vlotten.
De inspiratie is er niet en ik heb moeite om mij te
concentreren. Zou het door gisteravond komen? Het
is namelijk nogal laat geworden. Of komt het door
de afleiding van alles wat zich, soms luidruchtig,
inmiddels om mij heen beweegt? En waar heb ik
nu eigenlijk last van? Na lezing van het artikel van
collega Peterse over aandacht, verdeelde aandacht
en concentratie zal het u duidelijk zijn. De oorzaak
laat ik maar even achterwege. Het is zinvol om deze
cognitieve functies en deelfuncties en ook de testen
die daarbij horen eens op een rij te zetten, zodat
we weten wat we nu eigenlijk meten. En tevens dat
wij beseffen dat neuropsychologen en psychiaters
met dezelfde begrippen soms iets anders bedoelen
dan de verzekeringsartsen bij het opstellen van
de Functionele Mogelijkheden Lijst. Regelmatig
krijgen wij verslagen van neuropsychologische
onderzoeken onder ogen. Soms als onderdeel van
een revalidatietraject, soms als hulponderzoek bij
een neurologische expertise. Het interpreteren ervan
is niet ons vak, maar we moeten het wel meenemen
in onze beoordeling. Naast dat we moeten weten
wat we meten, moeten we ook weten of de uitslagen
wel valide zijn en zo ja, wat dit dan betekent. In
dit opzicht was de lezing van professor Ponds,
neuropsycholoog, op de GAV-NVMSR themamiddag
vorig jaar interessant. Voor degenen die deze middag
gemist hebben, is in deze uitgave een lezenswaardig
verslag opgenomen.

En ja, hoe is mijn weekend verder verlopen? De
jongeren wilden een balletje trappen en als ouderen
wilden we wel mee doen. Je bent immers zo jong
als je je voelt. Helaas zijn we met de jaren wel wat
minder soepel geworden. Voor we het wisten ging
een ‘oudje’ hard op de knieën en dat deed pijn.
Gelukkig was er niets gebroken en viel het eenmaal
weer in beweging wel weer mee. Collega van de
Groes heeft voor ons een overzichtelijk artikel
geschreven inzake de pathofysiologie, beoordeling
en behandeling van patiënten met atraumatische
patellofemorale pijn en instabiliteit. Dit betreft
dus geen trauma zoals bij ons ‘oudje’, maar het
geeft zeker ook inzicht in het mechanisme van de
aanhoudende pijn die voor kan komen na een val op
de knieën.
Nu de mooie dagen gaan naderen, hoop ik dat u
zit te popelen om genietend in het zonnetje deze
GAVscoop te gaan lezen. Namens de redactie wens ik
u in ieder geval alvast een fijne zomer toe.

Maar er is meer in deze uitgave. Zoals vanouds
neemt N. Ooitgedagt ons weer mee in verschillende
Ange l a Si mo n-de Z war t
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Van het bestuur
Druk, Drukker, Best!
‘Hoe gaat het met je?’ ‘Druk!’
Steeds vaker hoor ik dat antwoord om mij heen. Daar
waar het vroeger gewoon goed met je ging of niet,
vandaag de dag is iedereen maar ‘druk, druk, druk’.
Ik betrap mijzelf er soms op dat ik er blijkbaar al
vanuit ga dat iemand druk is, aangezien ik zo nu en
dan de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ vervang door ‘Ben
je druk?’
Het antwoord dat ik krijg is overigens altijd ‘ja’.
Maar of het dan goed of niet goed gaat met iemand,
dat is mij na deze vraag vaak nog niet helemaal
duidelijk.
Aan de ene kant lijkt het soms dat druk zijn betekent
dat het goed met je gaat en een statussymbool is
waarbij het druk zijn een synoniem is voor succes.
Aan de andere kant druipt de last van het druk zijn er
soms vanaf.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik af en toe ook zwelg in
zelfmedelijden wanneer ik weer eens van mening ben
dat ik erg druk ben en geen tijd heb voor mijzelf.

‘zware’ functie van bestuurslid toch niet bij hebben?!
Overigens, wat zou ik nu kunnen bijdragen als relatief
jonkie tussen allemaal wijze, ervaren (en ietwat grijze)
mensen! Het maakte mij toch wat terughoudender.
Maar uiteindelijk nam mijn nieuwsgierigheid om
ervaring en kennis op te doen naar van alles waar we
in de particuliere verzekeringsgeneeskunde vandaag
de dag mee te maken hebben de overhand.
Nu, een klein half jaar nadat ik ben toegetreden tot
het bestuur, kan ik zeggen dat het goed met mij gaat.
Druk? Vooral lekker bezig met de dingen die ik leuk
vind en waar ik energie van krijg.
Onlangs las ik een quote van Tony Crabbe ‘Druk zijn
is voor sukkels’. Het gaat erom dat je keuzes durft te
maken en je focust op de dingen waar je energie van
krijgt!
Zo terugkijkend op mijn jaren als GAV-lid is het
mij opgevallen dat het altijd lastig is om voldoende
collegae te vinden die willen deelnemen aan
commissies of projecten. Een veelgenoemde reden om
niet deel te nemen is ‘te druk zijn’.
Wellicht kan ik jullie door dit stukje overhalen om de
stoute schoenen aan te trekken en eens ja te zeggen
tegen een project van de GAV waar je interesse naar
uitgaat.
En misschien ga je wel tot je grote verbazing van
‘druk, drukker, drukst’ naar ‘goed, beter, best!’

Toen een klein jaar geleden ter sprake kwam of ik
interesse had om te reageren op de vacature van
algemeen bestuurslid van de GAV, was mijn eerste
gedachte: o dat lijkt mij wel leuk!
Maar al heel snel kwamen daar andere gedachten
overheen. Net zwanger van mijn tweede dochter,
wetende dat er weer drukke tijden met gebroken
nachten aan zouden gaan komen, vier dagen werken.
Daarnaast had ik mij net voorgenomen om wat meer
actief betrokken te zijn bij de schoolactiviteiten van
mijn oudste dochter van vijf jaar. Daar kon ik zo’n
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Bekneld
N. Ooitgedagt
Meneer A is een grote, zware man. Tijdens zijn
werkzaamheden in het magazijn schoof de lading
van een heftruck boven op hem. Hij moest met
spoed worden geopereerd. Hij had een instabiele
bekkenfractuur, een heupluxatie rechts en een L5
fractuur. De urethra was op de overgang met de
blaas afgescheurd. In verband met hemodynamische
instabiliteit moest een zijtak van de arteria iliaca
interna worden geëmboliseerd.
De heupluxatie werd gereponeerd en er volgde een
osteosynthese van het bekken. De urethraruptuur werd
door middel van een katheter gespalkt. In de weken
daarna bleek de rechter testis avasculair en werd deze
atrofisch.

bekken en een beperkte uitval van de nervus femoralis.
Grofweg kunnen er -drie soorten
bekkenletselmechanismen worden onderscheiden:

Mevrouw B was een zeer sportieve dame. Tot zij
onder haar paard terechtkwam. Het dier steigerde
en viel achterover, boven op haar. Ze had een zeer
comminutieve bekkenfractuur, een deglovement van
haar bekkenregio en bovenbenen en diverse arteriële
en veneuze bloedingen uit iliacale en femorale vaten.
Zij onderging diverse vaatoperaties, osteosynthesens,
fasciotomieën en huidtransplantaties. Uiteindelijk
resteerden er een non-union van het bekken, een
gedeeltelijke uitval van de nervus obturatorius
en femoralis, forse weke delenproblemen en
contourafwijkingen.

-

De zijdelingse compressie waarbij het acetabulum,
de ala en de rami pubis zijn gefractureerd.

-

De vertical shear waarbij één bekkenhelft in SIgewricht en symfyse volledig is losgeraakt en naar
boven is geplaatst.

Meneer A moet zichzelf nog regelmatig katheteriseren.
Hij heeft een vernauwing op de overgang blaas-urethra
overgehouden. Ondanks enkele Sachse urethrotomieën
door de uroloog is er sprake van een recidief strictuur.
Ook heeft hij obstipatieklachten. In seksueel opzicht
stelt het huwelijksleven niet veel meer voor. Hij heeft
geen gevoel van opwinding meer, geen erecties en
geen orgasmes.
Mevrouw B heeft moeite met zitten. Het doet pijn
ter hoogte van de tuber ischii en in de rug bij het
sacrum. Het lopen gaat moeizaam. Zij heeft last van
spierzwakte in het bovenbeen en veel problemen met
het dragen van kleding en de verzorging van de weke
delen. Ook autorijden is een probleem. Ze heeft ook
veel last bij koud weer. Als haar ontlasting dun is, is ze
incontinent.

Meneer D is een lange, magere vrachtwagenchauffeur.
Tijdens het lossen op de bouw raakte hij bekneld
toen de lading uit de takels van de hijskraan viel. Zijn
rechter bekkenhelft lag compleet los.
De sacroïliacale luxatie en de symfysiolyse werden met
platen gestabiliseerd. De rechte en dwarse buikspieren
moesten opnieuw worden gereïnsereerd. Hij werd
langdurig gekatheteriseerd wegens mictieproblemen.
Uiteindelijk resteerden er een non-union van het

Mevrouw C heeft stress- en urge-incontinentie. Het
tillen van de boodschappen doet ze niet meer. Als ze
moet plassen, moet ze vlug zijn. Ze draagt permanent
inlegkruisjes en gaat uit voorzorg regelmatig plassen.
‘s Nachts zet ze daarvoor twee keer de wekker.
Meneer D werkt niet meer als vrachtwagenchauffeur.
Hij heeft een baan gevonden als conciërge op een
basisschool. Hij verricht het liefst staande en lopende
werkzaamheden. Zitten is zeer onaangenaam. Hij heeft
veel rugklachten. Ook hij moet vlug zijn als hij moet
plassen. Het bestaan als vrachtwagenchauffeur mist hij

De onderstaande personen en omstandigheden zijn
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.
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Het open boek waarbij de impact in
voorachterwaartse richting resulteert in een
soms forse symfysiolyse en een SI-luxatie of een
sacrumfractuur aan één zijde of soms beiderzijds.

Tijdens de expertise hebben deze vier betrokkenen de
volgende klachten:

Mevrouw C raakte bekneld in haar auto toen zij
geen voorrang kreeg en van links met hoge snelheid
werd aangereden. Zij moest door de brandweer
worden bevrijd. Ze had een bekkenfractuur met een
verbrijzeling van het linker acetabulum.
Zij onderging een osteosynthese van het bekken en
het acetabulum. Tijdens de revalidatie bleek er aan de
linkerzijde sprake van een verminderde kracht in de
iliopsoas en quadriceps- musculatuur.

*

-
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na vier jaar nog steeds.

op basis van afwijkende vascularisatie en innervatie
van de blaas, het rectum, de geslachtsorganen en de
spieren. Het uitschakelen van de beweeglijkheid in de
SI-gewrichten door middel van platen, schroeven of
sacral bars veroorzaakt, tezamen met spierzwakte en
stijfheid ter hoogte van de symfyse en het acetabulum,
een totaal veranderde statiek. Dit uit zich in een
afwijkende loop-, zit- en stafunctie. De weke delensituatie vraagt soms om blijvende verzorging en
voorzichtigheid.

Tijdens de expertise kunnen de volgende afwijkingen
worden opgemerkt:
een positief Trendelenburgfenomeen, een
beenlengteverschil, spierzwakte, een antalgisch
looppatroon, sensibiliteitstoornissen, weke
delendeformiteiten, testisafwijkingen,
functiestoornissen in de rug, het heup- en
kniegewricht, grote operatielittekens, drukpijn op
de symfyse, tuber ischii en/of SI-gewricht(en) en een
slappe sfincter bij rectaal toucher.

Het is gezien de complexiteit van de problematiek
vaak moeilijk om van een eindsituatie te spreken en
de toekomst is ongewis. Na het initiële traumamoment
blijven deze ongevalsslachtoffers nog levenslang
bekneld zitten tussen oorzaak en gevolgen.

Bekkenfracturen kunnen gepaard gaan met zeer veel
blijvende invaliditeit en klachten. Naast het initiële
levensbedreigende vaatletsel, resteren er vaak klachten

Voor u gelezen
DIAGNOSE DEPRESSIE

resultaat van hun samenwerking is een interessant
en bijzonder boek waarin de professionele
behandelaar en de patiënt ieder vanuit hun eigen
visie en beleving de vele facetten van de depressieve
stoornis en de behandeling daarvan beschrijft.
Hierbij vertelt de patiënte haar persoonlijk verhaal
en geeft de professional de wetenschappelijke
achtergrond en verdieping. Zo wordt in een elftal
overzichtelijke hoofdstukken aandacht gegeven aan
wat nu eigenlijk een depressie is, de ontstaanswijze
ervan, het grote directe gevaar van een depressieve
stoornis (suïcide), de psychose(s) die kunnen
optreden bij depressie en de behandeling ervan,
zowel door middel van psychotherapie als medicatie
dan wel de combinatie hiervan.

Auteurs: Robert Schoevers
en Selma Parmentier
Uitgever: Balans,
Amsterdam, 2015
ISBN 978 94 600 3886 0,
223 blz
In GAVscoop 2-2017
mochten wij recent
een artikel opnemen
van de hand van de
hoogleraar psychiatrie
Robert Schoevers en
zijn medewerkers.
Schoevers hield hierin
een pleidooi voor meer
aandacht voor de enorme invloed die de depressieve
stoornis heeft op langdurig ziekteverzuim en meer
aandacht voor arbeid in de GGZ door middel van
arbeidsgerelateerde zorg.

De auteurs achten het van groot belang dat de
therapie in nauw overleg met de patiënt wordt
gekozen, zodat deze het best past bij de voorkeuren
van de patiënt en de ervaring van de behandelaar.
Ook wordt aandacht gegeven aan minder
gebruikelijke therapievormen zoals lichttherapie en
electroconvulsieve therapie.
Verder kunt u lezen wat een psychiatrische opname
inhoudt en wat het belang is van contact, structuur
en een goed dagritme. Ook kan een opname zeer
nuttig zijn om de juiste medicatie (combinatie) te
‘titreren’. Naast verschillende therapievormen zijn
er ook verschillende therapeuten. Eigenschappen
van de therapeut zoals empathie, geven van hoop,
gespreksvaardigheid etcetera zijn van groot belang.

Van de hand van dezelfde psychiater Schoevers
verscheen recent bij Uitgeverij Balans een zeer
lezenswaardig boek, dat hij schreef in samenwerking
met Selma Parmentier. Professor Schoevers behoeft
geen verdere introductie, mevrouw Parmentier
daarentegen wel. Zij is patiënte/ervaringsdeskundige
en gaat al bijna haar hele leven gebukt onder
recidiverende depressies en psychoses. Zij schreef
romans en publiceerde ook een verhalenbundel. Het
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Het boek van Schoevers en Parmentier is van goede
kwaliteit en voldoet aan de verwachtingen. Na lezing
had ik echt het idee dat ik voortaan meer begrijp
van de depressie en de vele facetten daarvan. Het is
ook verrassend origineel omdat het geschreven is in
samenwerking tussen een hulpverlener en een patiënt,
waarbij beiden een uitstekende bijdrage geven aan een
beter begrip van dit ziektebeeld waarmee jaarlijks in
Nederland meer dan een half miljoen volwassenen
te maken krijgt. De bijdragen van Selma Parmentier
vormen een goede aanvulling op het betoog van
Schoevers en geven zeker meer begrip en empathie
voor de depressieve medeburger.

Bij de behandeling moet ook rekening gehouden
worden met het feit dat depressies per persoon
kunnen verschillen. Een depressie is immers de
resultante van persoonlijkheid, omgevingsfactoren
en erfelijke of niet-aangeboren kwetsbaarheid.
Behalve aandacht voor de overeenkomsten tussen
mensen met een depressie moet de behandeling voor
individuele patiënten meer gericht worden op hun
specifieke klachten en risicofactoren.
Het boek besluit met nog enkele behartenswaardige
hoofdstukken over preventie (behandelen bij de
eerste symptomen om erger te voorkomen), de zware
belasting die een depressie vormt voor de naasten
en de omgeving van de patiënt (cursussen voor
naastbetrokkenen en uitwisselen van ervaringen)
en wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe
behandelingsmogelijkheden (nieuwe antidepressiva,
transcraniële magnetische stimulaties, nieuwe
vormen van psychotherapie). Wetenschappelijk
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden is echter niet
eenvoudig, tijdrovend en moeilijk. Het gaat toch met
kleine stapjes telkens vooruit.

Ik kan dit boek van harte aanbevelen. Mijn enige
kritiek is eigenlijk dat niet iedere behandelaar een
patiënt zal treffen die zo goed haar gevoelens kan uiten
als Selma Parmentier en dat zodoende wellicht een
enigszins vertekend beeld ontstaat van de depressieve
patiënt in een behandelsituatie. Maar ja, wat wil je, zij
publiceerde eerder vijf romans en een verhalenbundel.

K.H . H ar msma

Interview
Letselschade en arbeidsgeschiktheid vanuit het gezichtspunt van een slachtoffer.
C. Lelieveld

Op vrijdag 31 maart 2017 werd de 17e jaarconferentie
‘Veiligheid Voorop!’ van de Stichting Personenschade
Instituut van Verzekeraars gehouden.
In een eerder nummer van dit tijdschrift1 vindt u een
impressie van de tijdens deze conferentie gegeven
presentaties.
Een van de sprekers was Gerda van ’t Land. In haar
presentatie ‘(On)afhankelijkheid is vrijheid’ vertelde
zij haar persoonlijke verhaal over de gevolgen
van een haar op 14-jarige leeftijd overkomen
verkeersongeval in 1974, waarbij zij een dwarslaesie
opliep en rolstoelafhankelijk werd.
Onder de indruk van haar enerzijds nuchtere
en zakelijke, anderzijds van haar positieve en
aanstekelijk vrolijke presentatie, zocht ik haar
19 februari jongstleden in haar woonplaats Zwolle
op voor een interview.

postbode. Hij bezorgde de post op de brommer met
een ‘eitje’ als helm in de buitengebieden van Zwolle.
Zaterdags mocht ik achterop mee. Vader had een
brede interesse en hij was sociaal, hij maakte met
iedereen een praatje. Naast zijn werkzaamheden
en zijn moestuin had hij tijd voor ons. Mijn vader
overleed in 2000 op 69-jarige leeftijd.
De relatie met mijn vader was vanzelfsprekend,
die met mijn moeder was er een met meer strijd.
Moeder was de jongste in een gezin met negen
kinderen, zij was huisvrouw en zij stond altijd klaar.
Zij was/werd door iedereen verwend. Zij stelde hoge
eisen aan zichzelf en aan anderen. Moeder was
niet betuttelend. Zij was geen harde vrouw, maar
zij huilde niet mee met de wolven in het bos. Zij
waarschuwde: ‘Pas op dat je niet valt.’ Viel je toch
dan was haar reactie: ‘Eigen schuld, dikke bult.’
Zij vond het geen stijl dat ik op de zesde verjaardag
van mijn broertje liever ging schaatsen op de
kunstijsbaan in Deventer dan bij de verjaardagsvisite

Wie is je vader, wie is je moeder? 2
Ik ben de oudste van drie kinderen. Mijn vader was
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te zitten. In tegenstelling tot anders zwaaide zij mij
die dag niet uit. Dat was de dag van het ongeval. Ik
kwam een jaar later thuis.

dat was ik niet gewend, want ik stond nooit in
het centrum van de belangstelling en ik was altijd
Jan Achteran. Nu kwam iedereen voor mij. Ik heb
daarvan genoten.

Waar was jij mee bezig in die tijd?
Ik zat op school, in de derde klas van de MAVO.
Ik was een middelmatige leerling, het kwam mij
niet aanwaaien, ik moest er hard voor werken. Ik
stond niet in het middelpunt van de belangstelling,
was geen ‘haantje de voorste’, maar ik had wel
vriendinnen.
Toekomstdromen had ik in die tijd niet duidelijk.
Hooguit een vaag beeld over missionaris, want
ik hielp graag andere mensen en reizen vond
ik prachtig. Deze droom kwam niet voort uit
religiositeit hoor. Ik begon net met uitgaan, de eerste
zoen, dat soort dingen.

En toen?
Toen ik na een jaar ziekenhuis en revalideren
thuiskwam moest ik direct volop meehelpen met
huishoudelijke taken. Mijn moeder maakte geen
onderscheid. In plaats van trappenlopen ging ik op
mijn billen de trap af. Ik deed dat supervoorzichtig
maar niettemin was iedere landing op een traptrede
een flinke belasting voor het zitvlees. Mogelijk is
dat de oorzaak van de decubitus, die mij jarenlang
parten heeft gespeeld.
Sinds het ongeval ben ik erg bezig geweest met
vechten, ik wilde laten zien dat het niet voorbij
was. Ondanks diverse complicaties (onder andere
decubitus) heb ik mijn opleiding opgepakt.
Door bijkomende ziekte (Morbus Pfeiffer) liep ik
studievertraging op, maar ik heb mijn havo-diploma
gehaald. Via staatsexamens. Op wilskracht.
Daarna kon ik naar het HBO. Met mijn vader
ging ik naar het bureau ’handicap en studie’. Mijn
droom/ambitie was een baan in de reiswereld. Maar
men vond mij geschikt voor logopediste of voor
maatschappelijk werk, niet voor een baan in de
reisbranche ’want de paden op cruiseschepen waren
te nauw voor een rolstoel’.
Ik koos voor de sociale academie maar werd daar
niet gelukkig van. Later schreef ik mij in bij een
particuliere opleiding voor het reisvak. De directeur
van die school vond het eng om mij aan te nemen
omdat hij bang was dat ik daar nooit werk in zou
vinden. Hij stuurde mij op pad langs reisbureaus
met de vraag of zij wel of niet aan zouden nemen.
Hier heb ik over gelogen en verteld dat ze mij
allemaal aan zouden nemen terwijl dat niet zou was.
Resultaat: de opleiding afgemaakt en nooit zonder
werk geweest!

Wat is er gebeurd op de noodlottige dag?
Ik reed op de fiets. Op een rotonde verleende een
vrachtwagenchauffeur geen voorrang. Ik viel
achterover van mijn fiets, mijn rug klapte dubbel, ik
hield mijn kin op de borst en kwam terecht onder de
vrachtauto. Ik proefde wat bloed in mijn mond, een
ijzerachtige smaak.
Ik had direct een visionair beeld dat ik nooit meer
zou kunnen lopen.
Dat moet een verpletterende gedachte zijn geweest.
Zou je denken, maar dat was toch niet zo. Na het
ongeval heb ik altijd de overtuiging gehad dat
het leven een missie had. Ik heb dat nooit bewust
uitgedragen, maar ik heb mij altijd gerealiseerd dat
de wereld niet ophield.
Wat was er beschadigd?
Door de klap was de twaalfde borstwervel zes
centimeter naar boven verplaatst. Ik had een
dwarslaesie.
Moet een hele schrik geweest zijn. Had je geen posttraumatische stressachtige klachten?
Nee, die had ik niet. Klinkt misschien een beetje
raar of zweverig, maar ik wist toen al zeker dat er
meer was tussen hemel en aarde en dat hielp, dat
gaf kracht. Wat precies, weet ik niet. Ik geloof wel in
reïncarnatie.
Ik was meer blij met het leven dan treurig om het
verlies van te kunnen lopen.
Ik heb het de vrachtwagenchauffeur nooit kwalijk
genomen. We hadden gedurende enige tijd na het
ongeval contact.

Heb je destijds iets gemerkt van een letselschadeprocedure?
Advocaten of medisch adviseurs?
Nee, dat werd allemaal door mijn ouders geregeld.
Ik weet wel ongeveer hoe het is afgewikkeld. Daar
kwam ik jaren later achter nadat ik een doos met
oude paperassen vond toen het ouderlijk huis moest
worden opgeruimd. Er is een geldbedrag betaald.
Een jaar na het ongeval werd het dossier gesloten. Ik
ben flink geschrokken van hoe een en ander in die
stukken werd verwoord.
Er werd door de gemeente een auto aangeboden,
maar daar wilde ik niets van weten. Ik wilde het zelf
doen, op eigen kracht, ik wilde zelf geld verdienen
met een baan.
Die bewijsdrang heeft mij enerzijds heel veel
opgeleverd, maar aan de andere kant ook genekt.
Want wie steeds roept hoe goed het gaat, kan niet
ineens een stap terug.

Hoe ging het verder?
Ik ben een jaar bezig geweest met herstel in het
ziekenhuis en met revalidatie. In het ziekenhuis
kreeg ik erg veel bezoek, iedereen had aandacht
en belangstelling, de klasgenoten, familieleden,
iedereen kwam graag. Dat was nieuw voor mij,
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Denk je wel eens over hoe jouw leven -het ongeval
weggedacht- zou zijn verlopen?
Ik vind het niet reëel om met de kennis en de
inzichten van nu en met de ervaring van nu de
situatie van destijds te beoordelen. Ik weet het ook
niet, dat kun je niet weten. Het zijn andere tijden.
Het is toen gebeurd en ik heb mijn leven opgepakt.
Ik houd van het leven, ik houd van mensen en
ik houd van mijn werk. Het enige is dat alles met
ouder worden meer energie kost.

Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, ik merk door de jaren heen dat dingen in
toenemende mate moeite en energie kosten en
vermoeiend zijn.
Een vriendin van mij woont in Canada en zij liep
een dwarslaesie op in 1978. In Canada was het
anders geregeld dan hier. Zij kreeg iedere maand
een waanzinnige uitkering, een huis, een auto.
Maar dan dacht ik: ’maar ik heb mooi werk en jij
niet’. Zij verzandde in allerlei kwaaltjes, ik ben
doorgedenderd.
Ik ben er blij mee, maar soms zou ik wat meer rust
willen, bijvoorbeeld hetzelfde inkomen maar dan
drieënhalve dag werk.
Een jaar of acht geleden heb ik mij tot UWV gewend
met de vraag of ik ergens voor in aanmerking kon
komen. Ik had graag minder uren willen werken,
mogelijk was er een compensatieregeling. Ik weet
niet meer precies wie ik gesproken heb. Waar het op
neerkwam was dat ik na het ongeval AAW-gerechtigd
was geweest (voorloper van Wajong), maar dat wie
meer dan een aantal jaren zelfvoorzienend was dat
recht heeft verspeeld.

Hoe gaat het nu met jou?
Na faillissement van de reisorganisatie waar ik
voor werkte heb ik in 2004 mijn eigen reisbureau
‘Buitengewoon Reizen’ opgericht. Ik bied
aangepaste reizen aan, maar ook reizen voor
mensen die geen aanpassingen nodig hebben. Het
is maatwerk, alles is bespreekbaar. In 2017 én in
2018 won ik de Vakantie Award in de categorie
aangepaste vakanties, daar was ik supertrots op.
Vorig jaar, 2017 was een moeilijk jaar door diverse
omstandigheden, zakelijk en privé. Het zag er
even somber uit, maar het heeft zich gelukkig op
alle fronten ten goede gekeerd.

Dat is wel een beetje wrang.
Zeker. Eens te meer omdat ik mij met het ouder
worden een beetje zorgen maak over het stukje
dat weg is. Over dingen/activiteiten waar ik geen
aandacht aan heb besteed, wat ik misschien beter
wel had kunnen doen, bijvoorbeeld sporten. Want
de knie- en heupgewrichten verstijven. Maar daar
is geen tijd voor, want ik heb volledig ingezet op
werken, werken, werken. Heb in 1983 mijn eigen
huis gekocht van het laatste deel van wat van het
uitgekeerde bedrag over was. Zou het vreselijk
vinden als ik mijn huis kwijt zou raken. Dat zou
voor mij als een groter verlies voelen dan niet
kunnen lopen. Een tweetal televisie-bekendheden,
beiden rolstoelgebruikers zeiden eens: ’lopen is een
overschat iets.’ Daar ben ik het voor een groot deel
mee eens. Tijdens een symposium werd het verlies
van lopen vergeleken met het topje van een ijsberg.
Het verlies van lopen is het enige wat je ziet, maar
er zit een enorme berg van niet zichtbare problemen
onder de waterspiegel. Daar maak ik mij met het
ouder worden gaandeweg meer zorgen over.

En persoonlijk?
Ik ben twee keer getrouwd en heb nu een LAT-relatie.
Ik heb een rijk sociaal leven. Mijn post over die prijs
op LinkedIn werd 1600 keer gezien en ongeveer 300
keer positief gewaardeerd, dat is toch krankzinnig?
Heb je een mee-naar-huis-neemboodschap?
Tja, weet je, professionals (fysiotherapeut,
psychologen) denken dat zij weten wat goed is voor
jou, maar zelf voel je je eigen lijf het beste en weet
jij als enige hoe jouw lijf reageert op dingen. Het is
nog niet sinds lang dat mensen met een dwarslaesie
sowieso in leven blijven, pas sinds een generatie
vóór mij. Professionals kunnen profiteren van de
kennis van ervaringsdeskundigen.
Ouder worden is een cadeau.
Ik ben heel blij met het wetenschappelijk onderzoek
dat nu wordt gedaan naar dwarslaesies waardoor
artsen en therapeuten meer kennis hebben om
patiënten met een dwarslaesie beter te kunnen
helpen.

Referenties
1. GAVscoop jaargang 21, nummer 1, juni 2017, blz. 13 t/m 15.
2. Citaat van Jurgen Rayman.
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Verslag
GAV-NVMSR themamiddag op 8 december 2017
C. Lelieveld
Het was een verbaal beeldend exposé zonder visuele
ondersteuning.
Onderzoeker en onderzochte beïnvloeden elkaar.
Daarbij kan vertekening van het beeld optreden, bias.
Van Marle onderscheidt drie vormen van cognitieve
bias:
1. Confirmation bias: de onderzoeker zoekt alleen
naar wat hij/zij reeds kent, toetst alleen de eigen
hypothese. Hierdoor worden andere zaken gemist.
2. Hindside bias: ‘hineininterpretieren’ ook wel
ondiplomatiek: ‘achteraf een koe in de kont
kijken’. Vanuit de huidige visie staan zaken in een
ander daglicht. Komt vooral voor in medische
aansprakelijkheidszaken.
3. Recall bias: terugkijkend je die dingen herinneren,
die je je wilt herinneren. Dus: je volgt de patiënt,
stemt het onderzoek daarop af en toetst niet aan
andere criteria/bronnen.

De Nederlandse Vereniging voor Medisch
Specialistische Rapportage (NVMSR) is opgericht
op 8 mei 2009. De vereniging is voortgekomen
uit de Werkgroep Medisch Specialistische
Rapportage (WMSR). De WMSR was een
initiatief van vertegenwoordigers van een aantal
beroepsverenigingen met als doelstelling te komen
tot kwaliteitsnormen voor het werk van de medisch
specialistische deskundige.
Ieder jaar wordt een dag georganiseerd waarop
masterclasses intervisie worden gegeven gevolgd door
een algemene ledenvergadering en een themamiddag.
Het thema van 2017 was
‘De persoon van de deskundige’
Onder bezielend en strak voorzitterschap van
J.J.D. Tilanus, bestuurslid NVMSR en psychiater,
opende Prof. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle,
voorzitter van de NVMSR en emeritus hoogleraar
forensische psychiatrie Erasmus Medisch Centrum
en Erasmus School of Law te Rotterdam de
themamiddag met de presentatie ‘De persoon van de
deskundige’.
In de inleidende introductietekst stond het volgende:
’Het medisch specialistisch rapporteren behelst twee
actoren: de medicus en de onderzochte. Of dagelijkse
activiteiten laatste ook patiënt is staat bij voorbaat
niet vast, want een eventuele ziekte moet nog
worden vastgesteld. Over de persoon van de medisch
deskundige staat weinig vermeld. Die dient te
voldoen aan een aantal criteria, zoals onpartijdigheid
en bekwaamheid, die redelijk te toetsen zijn en
waarover jurisprudentie bestaat. De kwaliteit van
het onderzoek wordt niet alleen bepaald door de
kennis en de expertise van de onderzoeker, maar ook
door diens attitude en gespreksvoering. Dit is veel
moeilijker te toetsen en veel meer subjectief bepaald.
Wat zijn nu de subjectieve factoren tijdens
de onderzoekssituatie die de interactie tussen
onderzoeker en onderzochte bepalen? De mate
van afstand en nabijheid in de relatie, de mate
van empathie en het vermogen tot rubriceren en
logisch redeneren, niet opgemerkte overdracht
en tegenoverdracht, aggravatie en simulatie en de
verschillende vormen van vooroordeel (‘bias’).
Registratie ervan is niet mogelijk. Het rapport is
afhankelijk van het zelfobservatievermogen van de
medicus. Dit laatste wordt besproken aan de hand
van de differentiaal diagnostische beschouwing’.
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Er zijn ook emotionele artefacten. Hierover publiceerde
van Marle in 2016 in het Nederlands Tijdschrift voor
geneeskunde1.
Patiënten hebben eigen attitudes. Zij kunnen
bijvoorbeeld afhankelijk/klagend zijn, dominant of
gedesorganiseerd. Dit kan een gesprek/onderzoek
ernstig storen of blokkeren. Dit bespreekbaar maken
-metacommunicatie- is moeilijk, maar wel de enige
manier om de zaak weer op de rails te krijgen.
Van Marle onderscheidt kunstmatig acht attitudes
aan de hand van ’the big five’, dimensies van
persoonlijkheden, te onthouden aan de hand van een
ezelsbruggetje (OCEAN) dat niet helemaal klopt.
In OCEAN is O: openness to experience; het
tegenovergestelde is geslotenheid
C: consciousness (gewetensvol)
E: extraversie (versus introversie)
A: agreeableness (versus hostiliteit)
N: ‘neuroticism’. Niet meer gebezigd.
Deze term heet tegenwoordig
emotional instability
Aan de hand van ’OCEAN’ kun je bij onderzoekers
de volgende typen van attitudes te onderscheiden
1. Neutrale type
2. Sarcastische type: hostiel, introvert. ’U maakt mij
niets wijs’, bagatelliserend, op zichzelf gericht.
3. Psychotherapeutische type: open, ‘vertel maar op’,
conformerend, meegaand. Gaat geen confrontatie
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4.

5.

6.

7.
8.

In de begeleidende introductietekst stond:
’Psychologen hebben veel kennis over het menselijk
lijden. Maar ze hebben vooral ook veel compassie
met dit lijden. Compassie en begrip laten zich
soms moeilijk verenigen met het gevraagde
‘objectieve’ (door sommigen als afstandelijk of
koud ervaren) oordeel van de deskundige. Te veel
compassie kan leiden tot onevenwichtige oordelen
en in het slechtste geval, begrip voor verstoorde
symptoomvaliditeit. Voor zover dit laatste al
voldoende is meegenomen in het onderzoek van
de psycholoog. Want ook dat komt nog voor: de
psycholoog die meent op het oog wel te kunnen
bepalen of een diagnostisch onderzoek valide is.
Tegelijkertijd is de psycholoog met zijn uitgebreide en
goed onderbouwde psychometrisch instrumentarium
(tests, vragenlijsten, gestructureerde interviews)
bij uitstek deskundig om cognitieve stoornissen,
psychische klachten en persoonlijkheidstrekken
valide en betrouwbaar in kaart te brengen, zoals
gevraagd in expertiseonderzoek.’

aan met andere gegevensbronnen (vergelijk recall
bias). Consciëntieus.
Narcistische type: ’Ik weet precies wat u heeft.’ Stelt
gesloten vragen. Is als een gids en loodst patiënt
door het woud van klachten. Fraaie rapporten,
rechters zijn er dol op. Maar: wordt de patiënt recht
gedaan?
Extraverte type: gedreven, Robin Hood attitude,
komt voor de patiënt op. ’U wordt onrecht
aangedaan’. Stimuleert onvrede. Heeft volgers
nodig. Probleem: idealiseert zichzelf, neemt inhoud
over.
Academische type, ook wel dwangmatig neurotisch.
’We moeten alles weten.’ Patiënten moeten tweetot driemaal terugkomen. Qua informatie en
empathie zelfde niveau. Gevoelloze rapporten, je
mist de toon van het gesprek. Belemmert de patiënt
in meer openheid.
Afstandelijke type: ’Ik heb alles al gelezen.‘
Geremde (angstig neurotische) type: het rapport
staat vol met twijfels: misschien, mogelijk, soms,
een beetje, niet helemaal.

Ponds stond in zijn uitgebreide exposé stil bij deze
ogenschijnlijke discrepantie. Hij refereerde aan de
in 2016 gereviseerde richtlijn neuropsychologische
expertise door de Sectie Neuropsychologie van het
Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Hij introduceerde een voor mij onbekend mooi nieuw
woord: alexithymie.
Ik pleegde research en vond op www.wikipedia.nl:
’Alexithymie (uitgesproken als: /ˌalɛksiti’mi/) uit
het Griekse ἀ-, λέξις en θυμός , letterlijk ’zonder
woorden voor emoties’) is een persoonlijkheidstrek.
Deze wordt gekenmerkt door moeilijkheden in
het beschrijven en onderscheiden van gevoelens,
een beperkt fantasieleven en een denken dat
voornamelijk gericht is op de buitenwereld en minder
op de innerlijke beleving. Mensen die hieraan
lijden hebben te maken met moeilijkheden met het
verwoorden en begrijpen van emoties en met het
omgaan met hun emoties. Men is slecht in staat
lichamelijke gewaarwordingen te kunnen zien als
uiting van hun emoties. De term is in 1973 bedacht
door Peter Sifneos’.

Wat kun je hier nou mee? Hoe herken je een goede
rapportage? Een aantal houvasten:
• Uitgaan van niet-medische maar van zakelijke
kenmerken
• Erkenning van peers
• Erkenning van andere disciplines. Refereren aan
werk van anderen, wetenschappelijke literatuur.
Ten slotte: hoe kun je als geïnteresseerde leek
toetsen of iets echt goed is?
Van Marle wees op de zaak Lucia de B., waarin twee
verschillende opdrachtgevers finaal tegenovergestelde
uitkomsten ontvingen.
Zijn advies: ‘Wees spaarzaam met tekst en
terughoudend in attitude en schrijf op wat nodig is.’
Te adviseren methode voor rapporteren voor derden:
• Vergewis je van de context
• Bezin je op de vraagstelling. Eventueel overleg en
verzoek om verduidelijking
• Raadpleeg wetenschappelijk gefundeerde bronnen
• Stel een differentiaal diagnose op (vinden rechters
erg belangrijk; hoe kwam je tot de conclusie)
• Rapporteer in de taal van de opdrachtgever
• Vermijd artefacten
• Niet alleen het rapport of de medicus is te toetsen,
maar ook de persoon
In antwoord op een vraag uit de zaal gaf Van Marle als
voorkeurstype aan: een neutrale attitude.

Een aantal aspecten uit zijn presentatie:
Op een van de vier standaardvraagstellingen bij een
expertise is over de vraag: ’Is het aannemelijk dat de
aangetoonde stoornissen veroorzaakt worden door
een hersenbeschadiging als gevolg van een bepaalde
gebeurtenis of aandoening?’, geen uitspraak mogelijk
zonder neurologische kennis.

De titel van de tweede presentatie van
Prof. Dr. R.W.H.M. (Rudolf) Ponds, hoogleraar/
afdelingshoofd medische psychologie Maastricht
Universitair Medisch Centrum luidde
’Waarom de (neuro)psycholoog moeilijk een
deskundige kan zijn.’

Bij een van de andere standaardvraagstellingen:
’Zijn er wellicht andere factoren dan die bepaalde
gebeurtenis of aandoening (al dan niet daarmee
samenhangend), die de verklaring kunnen vormen
voor de aangetoonde stoornissen?’ zijn van belang
‘malingering’, psychiatrisch toestandsbeeld

GAVscoop, jaargang 22, nummer 1, juni 2018

10

stoornis (onbewust, intern motief (stress, conflict)).
Malingering is niet hetzelfde als onderpresteren of
overrapporteren. Ponds maande tot voorzichtigheid bij
hanteren van deze term.
Ter opsporing zijn symptoomvaliditeitstests
(SVT’s, bijvoorbeeld de Amsterdamse
kortetermijngeheugentest (AKGT), de test of memory
malingering (TOMM) of de structured inventory of
malingered symptomatology (SIMS)) ontwikkeld. Er
zijn ook zogenaamde ‘embedded indicators’. SVT’s
genieten de voorkeur. SVT’s meten gedrag, geen motief.
Er is niet steeds sprake van een bewuste opzet. Met
referte aan Merckelbach en Merten2 (2012): ’…due
to cognitive dissonance, malingered symptoms may
become internalized, such that the symptoms are
subjectively experienced as real…’.
Verder kan sprake zijn van ’diagnosis threat’: de
suggestie van ziekte/oorzaak en bijbehorende
symptomen in combinatie met bezorgd en verzorgend
gedrag uit de omgeving versterkt de ziekteovertuiging
en bijbehorende symptomen.
Ten slotte: alexithymie en gebrek aan mentaliseren
koppelen emoties (zelf/ander) aan gedrag/symptomen
(’Ik heb buikpijn van de spanning.’).
Met andere woorden: emoties onvoldoende kunnen
herkennen/beschrijven én niet kunnen linken aan
de interne toestand (externe oriëntatie) resulteren in
symptoommiskwalificatie en -amplificatie.

(verwijzing naar psychiater) en persoonlijkheid
(verwijzing naar psycholoog).
Persoonlijkheidstrekken en
persoonlijkheidsstoornissen zijn niet identiek
Persoonlijkheidstrekken zeggen iets over coping;
het is een patroon van diep ingeslepen en breed
gemanifesteerde cognitieve, affectieve en openlijke
gedragstrekken, die over langere tijd blijven bestaan.
Een persoonlijkheidsstoornis (cluster A, B en C)
kenmerkt zich door duurzaamheid en stabiliteit,
is afwijkend van cultuur, is star, heeft een brede
manifestatie en leidt bovenal tot beperkingen en
disfunctioneren (sociaal, beroepsmatig, et cetera).
De term persoonlijkheidsstoornis moet niet
lichtvaardig worden toegepast. Ponds adviseerde
grote terughoudendheid en gebruik van de term
alleen indien sprake is van een beperking. Mensen
met een persoonlijkheidsstoornis zijn niet succesvol.
De stoornis is er langdurig en is merkbaar voor de
omgeving.
Er is geen relatie tussen klachten en de uitkomst van
cognitieve testen en dat geldt voor alle leeftijden. Het
eenvoudigste ‘biologische’ model gaat niet op. Dus
niet: grote hersenbeschadiging, slechte testprestaties
en veel klachten of geringe hersenbeschadiging,
goede testprestaties en weinig klachten. Cognitieve,
emotionele en gedragsmatige gevolgen van
hersenletsel zijn afhankelijk van de interactie tussen
organische schade, emotionele schade, premorbide
persoonlijkheid en de omgeving.

Bij de beoordeling van de validiteit van
onderzoeksresultaten hebben positieve SVT’s het
meeste gewicht. Die moeten onderbouwd worden
gerapporteerd. Als sprake is van positieve SVT’s moet
klip en klaar worden gerapporteerd dat conclusies niet
mogelijk zijn. Twijfelende uitspraken dienen te worden
gemeden (’mogelijk geen goede weergave’ of ’moet met
voorzichtigheid worden gelezen’).
Vaag taalgebruik (zou kunnen, misschien, mogelijk,
niet uit te sluiten, lijken) is zeer des psychologen,
want de psycholoog is een twijfelaar. Twijfel over
onderzoeks-/behandelmethoden is een goede zaak
want dit leidt tot academisch denken en vooruitgang.
Op individueel/patiëntniveau verdient klinische
daadkracht echter de voorkeur boven academische
twijfel.

Ponds stond stil bij het beroepenhuis van de
psycholoog in de zorg. Hij legde het verschil uit tussen
psycholoog, gz-psycholoog en klinisch psycholoog/
klinisch neuropsycholoog. Iedereen mag zich basispsycholoog noemen, het is geen beschermde titel.
Gz-psycholoog is wel een BIG-geregistreerde titel, min
of meer vergelijkbaar met basisarts. Die mag je voeren
na een opleiding van 4 jaar (4 dagen per week praktijk
en 1 dag per week opleiding). Klinisch psycholoog
of klinisch neuropsycholoog ben je pas na een
vervolgopleiding van nog eens 4 jaar.
In een uitstapje over onderpresteren/overrapporteren
gaf Ponds aan dat de onderzochte expliciet moet
worden aangespoord om zijn best te doen en dat
aangegeven moet worden dat er gelet wordt op
inconsistenties maar niet hoe dat gedaan wordt. Er
behoren tenminste twee validiteitstaken te worden
afgenomen.
Meten is niet altijd weten, er kan sprake zijn
van ruis, bijvoorbeeld doordat een patiënt de
instructies onvoldoende begrijpt. Dit kan leiden tot
overrapporteren of tot onderpresteren.
Te onderscheiden zijn malingering (bewust, extern
motief (geld of straf)), nagebootste stoornis (bewust,
intern motief (ziekterol, aandacht)) en somatoforme
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Ponds besloot met de vaststelling dat psychologen
iets hebben en kunnen. Zij beschikken over kennis en
kunde. De verwachting is dat in de toekomst steeds
meer vraag zal zijn naar het objectieve oordeel van
psychologische meetmethoden (naast het klinische
oordeel) in expertises en dat medisch specialisten en
psychologen zullen samenwerken aan het opstellen
van richtlijnen.
De themamiddag werd afgerond door plastisch/handpolschirurg H. (Hein) ter Linden, Flevoziekenhuis &
expertisepunt.nl, met de presentatie: ’Capita selecta uit
de hand-polschirurgie.’
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In de begeleidende tekst stond:
’De hand-polschirurgie wordt steeds meer een
eigen vakgebied en de volle omvang daarvan wordt
hoofdzakelijk door plastisch chirurgen uitgevoerd. De
voordracht laat uiteenlopende voorbeelden zien van
diagnoses en behandelingen op dit gebied en geeft een
kijkje in de keuken van een ’klusjesman’.‘
Ter Linden nam ons mee in de behandeling van de
skiduim, TFCC-letsel en SL-instabiliteit en liet fraaie
staaltjes zien van the state of the art. In geval van
significant weke delenletsel is perforatorflapchirurgie

een fraaie techniek om grote defecten te herstellen.
Hierbij wordt een op een bloedvat gesteeld stuk huid
en onderhuids vetweefsel van elders gebruikt voor
reconstructie. Hiermee worden verbluffende resultaten
bereikt. Soms mislukt er wel eens iets, daar was ter
Linden eerlijk over.
De themamiddag werd afgesloten met een informeel
samenzijn onder het genot van diverse versnaperingen.
Save the date: volgend jaar is de NVMSR-themamiddag
op vrijdag 7 december 2018.

Gewijzigde herregistratie-eisen
voor verzekeringsartsen
J. Hoevenaars*
Achtergrond
Op verzoek van de diverse artsenorganisaties
wordt vanaf 1 januari 2020 het regelmatig kritisch
evalueren van het eigen functioneren van artsen
en van het functioneren van de groep waarin
zij werken onderdeel van de herregistratie-eisen.
Ook vanuit de politiek bestond al langer de wens
een dergelijk kwaliteitssysteem in te voeren. Deze
eisen vormen een aanvulling op al bestaande
herregistratie-eisen (in voldoende mate werkzaam
zijn, nascholing en intercollegiale toetsing/ICT).

De nieuwe regels zijn al ingegaan. In de praktijk
betekent dit dat iedereen bij herregistratie vanaf
1 januari 2020 aan de nieuwe eisen moet voldoen.
Maar omdat dan van artsen wordt gevraagd aan te
tonen dat ze actief met dit kwaliteitssysteem bezig zijn,
moeten zij hier al in 2019 mee aan de slag gaan.
De GAV, de NVVG en de KAMG zijn daarom hard
aan het werk om het systeem uiterlijk op 1 januari
2019 op te kunnen leveren.
Niet alle sociaal geneeskundigen werken in
teamverband, met name een deel van de als
ZZP-er werkzame artsen werkt solistisch. Wel is
iedere arts lid van een ICT-groep. Daarom hebben
de GAV, de NVVG en de KAMG ervoor gekozen
de herkenbare, bestaande en gedragen structuur
van de intercollegiale toetsing als uitgangspunt
te nemen bij de methodiek van de evaluatie van
het individueel functioneren en de evaluatie
van het functioneren van de (ICT-)groep waar
men onderdeel van uitmaakt. In de praktijk
blijken er behoorlijk wat verschillen te bestaan
in de wijze waarop de ICT wordt vormgegeven.
De KAMG, de NVVG en de GAV zijn daarom
bezig nieuwe randvoorwaarden voor ICT te
formuleren. Binnenkort wordt bekend gemaakt
welke accreditatie-eisen voortaan aan ICT-groepen
worden gesteld.

Het opzetten van de praktische uitvoering van
deze kwaliteitscycli wordt overgelaten aan de
wetenschappelijke verenigingen. De GAV, de NVVG
en de KAMG trekken gezamenlijk op om voor alle
sociaal geneeskundigen (behalve voor bedrijfsartsen
voor wie de NVAB dit al langer doet) een bruikbare
methodiek op te zetten. Dit is een groot project
omdat hiervoor onder meer geschikte evaluatieinstrumenten moeten worden ontworpen, een
online-registratiesysteem moet worden opgezet,
artsen moeten worden opgeleid die hun collega’s
gaan toetsen (visitatoren) en een aparte organisatie
moet worden opgetuigd.

*

J. Hoevenaars
Lid van de stuurgroep EIF namens de GAV
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weer input voor het volgende POP.

Periodiek evalueren van het individueel
functioneren (EIF)
De basis voor het evalueren is een Persoonlijk
Ontwikkel Plan (POP). Iedere verzekeringsarts maakt
een POP op basis van feedback. Minimaal is hierbij
gebruik van multisourcefeedbackvragenlijsten
(MSF) vereist. Voor MSF kan bijvoorbeeld een
beroep worden gedaan op collega’s of klanten. Zo
ontstaat een totaalbeeld van het eigen functioneren.
Er worden ook nog andere instrumenten ter
beschikking gesteld om feedback te genereren.
Voor de verschillende Canmeds-competenties gaat
de verzekeringsarts vervolgens ontwikkeldoelen
opstellen voor een periode van vijf jaar. Desgewenst
kunnen de leden van de ICT-groep hierover
meedenken.

Eindigt de inschrijving bij de RGS in 2020, dan is de
verklaring van de visitator dat één evaluatiegesprek is
gevoerd genoeg. Eindigt de inschrijving bij de RGS in
2021 dan gaat het om een evaluatiegesprek en nadien
een zelfevaluatie, in 2022 een evaluatiegesprek en twee
zelfevaluaties, enzovoort.
Periodiek evalueren van functioneren van de
(ICT-)groep waaraan men deelneemt
In de regelgeving wordt dit, enigszins verwarrend,
aangeduid als externe kwaliteitsevaluatie.
De ICT-groep werkt aan de hand van de door de
wetenschappelijke vereniging erkende intervisie
methodieken. In een jaarverslag wordt vastgelegd
welke onderwerpen zijn behandeld, de gebruikte
methodieken, het doorgelopen proces, de
uitkomst en de eventuele aanbevelingen voor
het groepsfunctioneren voor het komende jaar.
Het functioneren van de ICT-groep kan in kaart
worden gebracht met bijvoorbeeld de TOM (Team
Ontwikkel Meter). Ook dit instrument komt
tijdig beschikbaar. Een keer in de vijf jaar vindt
evaluatie van het groepsfunctioneren plaats met
een visitator. Daarbij zal de groep moeten laten
zien welke groei en ontwikkeling zijn doorgemaakt.
Heeft de ICT-groep zich naar de mening van de
visitator voldoende actief beziggehouden met de
groepskwaliteitscyclus, dan wordt hierover een
verklaring afgegeven voor de RGS. De KAMG, de
NVVG en de GAV hebben de RGS verzocht om een
dergelijke verklaring in ieder geval in 2020 nog
niet verplicht te stellen voor de herregistratie. Op
basis van de ervaringen met de evaluatie van het
groepsfunctioneren van de diverse ICT-groepen zal
worden beslist of na de eerste vijf jaar het opstellen
van een Groep Ontwikkel Plan (GOP) aan de cyclus
moet worden toegevoegd.

Deze ontwikkeldoelen worden in het POP
opgenomen. Daarbij wordt ook aangegeven wat de
meetbare resultaten van de verbeteracties zouden
moeten zijn. Het eerste POP moet worden besproken
met een door de wetenschappelijke vereniging
erkende visitator. Samen wordt besproken hoe het
POP eventueel smarter gemaakt kan worden en ook
geeft de visitator feedback op de ontwikkeldoelen.
Na eventuele aanpassingen stelt de visitator het
POP vast en deze actie wordt vastgelegd in het
online registratiesysteem ten behoeve van de RGS.
Het POP is nu de basis geworden voor de jaarlijkse
zelfevaluatie, op grond waarvan het POP zo nodig
wordt bijgesteld. Hiervoor kunnen ook de andere
toetsinstrumenten die beschikbaar komen, worden
gebruikt. De arts noteert kort wat wel of niet is
gelukt wat betreft de ontwikkeldoelen en welke
aanpassingen nodig worden geacht. Het POP is
onderdeel van een portfolio. Hierin bewaart de arts
ook bewijsstukken van verbeteracties. Na maximaal
vijf jaar zal de visitator opnieuw moeten worden
uitgenodigd en dan met de arts in gesprek gaan
over de ontwikkeling en groei die is doorgemaakt.
De visitator zal aan de hand van het POP en het
portfolio toetsen of de sociaal geneeskundige
voldoende actief met deze kwaliteitscyclus aan de
slag is geweest en of hij zich voldoende toetsbaar
heeft opgesteld. Is dat het geval dan geeft de
visitator opnieuw een verklaring ten behoeve van
de RGS af. Het commentaar van de visitator vormt
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Tot slot
Meer informatie kunt u vinden op de websites van
de GAV en de NVVG. Hier treft u nieuwsbrieven
aan, presentaties en audiovisueel materiaal.
In juni 2018 ontvangen geregistreerde sociaal
geneeskundigen een brief van de RGS met de
laatste stand van zaken en nadere toelichting.
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Al 18 jaar gespecialiseerd in
psychiatrische expertises en
(neuro)psychologische onderzoeken
WPEX biedt:
• Landelijke dekking
• Psychiatrische expertise: AOV, letselschade,
ongevallenverzekering, second opinions
• Specialistisch onderzoek naar ADHD en Autisme, naar
laatste wetenschappelijke standaard (oa gebruik QbTest)
• Specialistisch onderzoek naar middelenmisbruik
• Neuropsychologisch onderzoek naar cognitieve stoornissen,
NAH, belastbaarheid
• Persoonlijkheidsonderzoek
• Geen wachttijden, korte doorlooptijden

Al onze (neuro)psychologische onderzoeken worden verricht door BIG-geregistreerde
klinisch neuropsychologen
Middels uitgebreide interne supervisie levert WPEX consistente rapportages van een
constante, hoge, kwaliteit
Neem contact met ons op voor meer informatie of advisering over in te zetten onderzoeken
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Een neuropsychologische kijk op aandacht,
verdeelde aandacht en concentratie
R. van Oort en J.W. Peterse *
Inleiding

Door de complexiteit van de cognitieve begrippen
is het vaak een hele puzzel om uit de klachten die
een persoon verwoordt (’een stuk lezen lukt echt
niet meer’, ’ik ben er soms gewoon even niet meer
bij’) te achterhalen welke cognitieve functie en
welk deelaspect van die functie nu daadwerkelijk
gestoord is.

Mensen kunnen zich zowel in hun privéleven als
binnen hun werk sterk beperkt voelen door cognitieve
klachten. Eerder ging de aandacht voor cognitieve
stoornissen vooral uit naar mensen die neurologisch
letsel hadden doorgemaakt. Met het gedurende het
laatste decennium van de vorige eeuw toenemen van
de kennis over het functioneren van de hersenen en
parallel daaraan het toenemen van de mogelijkheden
om de hersenen in kaart te brengen met geavanceerde
beeldvormende methoden, werd echter meer en meer
duidelijk dat ook bij psychiatrische aandoeningen,
zoals een depressie of psychose, stoornissen in de
cognitie kunnen optreden. Deze stoornissen kunnen
zich voordoen binnen de verschillende cognitieve
domeinen (zie tabel 1).

Neuropsychologische theorie
Wanneer we onze blik nader richten op het
cognitieve domein aandacht valt als eerste op
hoeveel verschillende termen mensen gebruiken
om ons iets mee te delen over hoe zij op dit gebied
functioneren. Klachten in de aandacht en de
concentratie worden verwoord, maar ook klachten
aangaande het niet goed meer kunnen filteren van
informatie of niet goed meer kunnen schakelen
tussen zaken. Mensen zijn snel afgeleid, raken snel
overprikkeld of kunnen zich niet meer langere tijd
achtereen concentreren.
In de neuropsychologische literatuur1 worden
al deze aspecten geschaard onder de noemer
aandacht. De term aandacht heeft dan betrekking
op het informatieverwerkingsproces dat relevante
informatie scheidt van niet-relevante informatie. Dit
is een voor de mens noodzakelijk proces, omdat de
informatieverwerkingscapaciteit van onze hersenen
beperkt is en we daarom uit de veelheid van prikkels
om ons heen wel móeten selecteren waar we onze
aandacht op richten, willen we doelgericht door
het leven kunnen gaan. Van Zomeren en Brouwer,
twee prominente Nederlandse wetenschappers
op het gebied van de aandacht, bekeken het
aandachtsproces nader en onderscheidden in
hun model twee aspecten van aandacht, te weten
selectiviteit en intensiteit van de aandacht2.

Tabel 1: De verschillende cognitieve domeinen

-

tempo van informatieverwerking
aandacht
geheugen
ruimtelijke cognitie
vermogen zaken te plannen en te
organiseren (executieve functies)
waarneming
handelen
taal (expressie en begrip)
motoriek
sociale cognitie
intelligentie

Een cognitieve functie is doorgaans een complex
begrip: zo wordt bij de cognitieve functie geheugen
onder andere gekeken naar het vermogen nieuwe
informatie aan te leren, naar het vermogen deze
informatie korte en langere tijd in het geheugen vast
te houden, naar de mate waarin de informatie na
enige tijd kan worden herkend of zelfstandig actief
kan worden opgediept uit het geheugen en ook naar
het ophalen van reeds eerder geleerde informatie.

*

Selectiviteit van de aandacht
Wat betreft selectiviteit kan onze aandacht op twee
manieren ergens op gericht raken: de aandacht kan
passief door een stimulus buiten ons getrokken
worden (zoals een voorbijrijdende ambulance met
sirene) of de aandacht kan door ons zelf actief
ergens op gericht worden. Kijkend naar deze
laatste bewuste vorm van selectieve aandacht
worden gerichte aandacht en verdeelde aandacht
onderscheiden.

Roos van Oort is werkzaam als klinisch neuropsycholoog
BIG bij WPEX.
Jan Willem Peterse is psychiater en medisch directeur van
WPEX.
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de kleur van de inkt waarmee een woord is gedrukt
moet worden benoemd (bijvoorbeeld ‘rood’) en
tegelijkertijd de geautomatiseerde respons om het
gedrukte woord te lezen (bijvoorbeeld het woord
‘geel’) onderdrukt moet worden (zie afbeelding 1). De
kwaliteit van de prestatie wordt beoordeeld op grond
van de benodigde hoeveelheid tijd op dit onderdeel
in vergelijking met de tijd die nodig was om alleen
kleuren te benoemen of alleen woorden te lezen.

Van gerichte aandacht is sprake wanneer men de
aandacht actief en volledig op één zaak richt, zoals
bij het zoeken naar je sleutels of het snel ontcijferen
van een verkeersbord. Deze vorm van aandacht
wordt ook wel concentratie genoemd. Het betreft
hier een bewust proces en dit proces vraagt van ons
om op dat moment andere informatie te negeren.
Soms echter kan andere informatie niet genegeerd
worden en moeten wij als mens flexibel kunnen
schakelen van de ene taak naar de andere,
bijvoorbeeld wanneer op het werk tijdens het
schrijven van een e-mail de telefoon gaat. Hier
wordt verdeelde aandacht gevraagd en er moet met
de aandacht als het ware worden geschakeld tussen
twee verschillende zaken. Vaak gaat het niet om
het eenmalig verleggen van de aandacht, maar
vraagt de dagelijkse praktijk bij herhaling om
enige tijd aanhoudend snel te kunnen schakelen
tussen twee stimuli. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer iemand tijdens het autorijden zijn
aandacht afwisselend op het verkeer en op het
navigatiescherm richt.

Afbeelding 1: Stroop Kleur-Woord Test

geel
blauw
groen

blauw
rood
blauw

rood
groen
rood

Wanneer het vermogen wordt onderzocht om de
aandacht te verdelen, wordt gebruik gemaakt van
testen waarbij een dubbeltaak wordt voorgelegd
en vervolgens wordt gekeken hoeveel tijd iemand
extra nodig heeft om deze dubbeltaak uit te
voeren in vergelijking met de tijd benodigd om
beide taken afzonderlijk te maken. Bij de Trail
Making Test bijvoorbeeld wordt een persoon
gevraagd eerst zo snel mogelijk met potlood op
papier afgedrukte cijfers in oplopende volgorde te
verbinden, vervolgens op dezelfde wijze de letters
van het alfabet te verbinden en tot slot afwisselend
cijfers en letters te verbinden (1-A-2-B-3-C, etc). De
hoeveelheid tijd die extra nodig is voor de derde
subtaak is een indicatie voor de moeite die iemand
moet doen om de aandacht te verdelen.

Intensiteit van de aandacht
Kijkend naar de intensiteit van de aandacht is de
mate van aandacht die op een bepaald moment kan
worden opgebracht belangrijk (alertheid) en moet
daarnaast ook worden gekeken naar hoe lang een
persoon deze mate van aandacht kan volhouden
(volgehouden aandacht).
Wanneer iemand een verlaagd bewustzijn heeft
ten gevolge van bijvoorbeeld drugsgebruik, is de
mate van aandacht of alertheid die opgebracht
kan worden natuurlijk beperkt. Ook wanneer het
bewustzijn niet verlaagd is, kan de alertheid echter
te wensen over laten. De alertheid is doorgaans
groter wanneer er een besef is dat de taak die
uitgevoerd wordt belangrijk is, en juist verminderd
op momenten zoals na de lunch of aan het eind van
de dag, wanneer onze spijsvertering energie vraagt
of wanneer we vermoeid zijn geraakt.
Volgehouden aandacht vraagt van ons dat we
langer achtereen een bepaalde mate van aandacht
opbrengen. Naarmate we langere tijd met een
taak bezig zijn, wordt echter ook de kans groter op
afleidende prikkels en zullen we ofwel de neiging
moeten onderdrukken hier aandacht aan te
besteden, ofwel tijdelijk aandacht moeten geven aan
deze prikkels.

Alertheid en volgehouden aandacht
Het meten van de mate van alertheid gebeurt bij
neuropsychologisch onderzoek over het algemeen
niet met daartoe ontworpen tests. De onderzoeker
gaat door middel van observaties wel nauwkeurig
na of een persoon voldoende alert is om getest
te worden. Bij een verlaagd bewustzijn door
bijvoorbeeld alcoholgebruik of sederende medicatie,
wordt het testonderzoek uitgesteld, omdat een
dergelijke toestand geen goede weergave is van
iemands werkelijke cognitief functioneren.
Wanneer men het vermogen om de aandacht vol te
houden in kaart wil brengen, wordt gekeken of de
prestatie van een persoon op een taak over de tijd
heen verslechtert. Gekeken wordt dan of aan het
einde van de test minder goede antwoorden worden
gegeven of meer fouten worden gemaakt dan in een
eerder gedeelte van de test. Ook de tijd die nodig
is voor het uitvoeren van de taak is een indicatie
voor de kwaliteit van de volgehouden aandacht:
een toename van de benodigde tijd of een sterk
wisselende hoeveelheid tijd per gedeelte van de taak,
is een aanwijzing voor een verminderd vermogen de
aandacht vol te houden. Een bekende test voor de
volgehouden aandacht is de D2-test, waarbij langere

Testen van de aandacht
Gerichte en verdeelde aandacht
Het testen van de gerichte aandacht gebeurt bij
neuropsychologisch onderzoek door een taak aan
te bieden waarop iemand zich moet concentreren,
terwijl tegelijkertijd andere informatie genegeerd
moet worden. De meest bekende taak op dit gebied
is de Stroop Word Colour Taak, waarbij op een kaart
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informatie uit andere bronnen’. Een beperking
in het functioneren wordt aangegeven in termen
van de tijd gedurende welke iemand op die
informatiebron gericht kan blijven.
Het beschreven neuropsychologisch model van
aandacht in gedachten houdend, worden in de
FML-definitie van concentreren van de aandacht
termen aangehaald die verwant blijken aan zowel de
gerichte als de volgehouden aandacht. Het gaat hier
blijkbaar om het selectief richten van de aandacht
op één informatiebron én om het volhouden
hiervan voor langere tijd. Voor neuropsychologen
en psychiaters betekent dit dat zij moeten bedenken
dat een verzekeringsarts die spreekt over het
concentreren van de aandacht, hiermee ook iets
zegt over de duur waarmee de gerichte aandacht kan
worden opgebracht (i.e. de volgehouden aandacht).
Vice versa is het voor de verzekeringsartsen goed
zich te realiseren dat een bij neuropsychologisch
onderzoek intact bevonden gerichte aandacht niet
per definitie impliceert dat een cliënt deze gerichte
aandacht ook over langere tijd in voldoende mate
kan opbrengen.
Binnen de FML wordt het verdelen van de aandacht
vervolgens gedefinieerd als het ‘zich afwisselend
richten op de verwerking van informatie uit
verschillende bronnen, zonder daarbij het overzicht
over het geheel te verliezen’. In de FML wordt de
verdeelde aandacht als beperkt of sterk beperkt
beoordeeld wanneer een persoon hier korter dan 30
minuten respectievelijk korter dan 5 minuten toe
in staat is. Deze beschrijving sluit nauw aan bij hoe
binnen het neuropsychologisch model de verdeelde
aandacht wordt beschreven, daar het gaat om
langere tijd achtereen de aandacht flexibel richten
op afwisselend de ene en de andere stimulus die
aandacht vereist.

tijd achtereen op een vol blad een kleine letter d met
twee verticale streepjes moet worden gedetecteerd.
Zie tabel 2 voor een overzicht van veelgebruikte
aandachtstests binnen de neuropsychologie.
Tabel 2. Aandachtstests en het subtype aandacht dat gemeten
wordt

Cijferreeksen

Gerichte aandacht
(auditief-verbaal)
Symbool Substitutie
Gerichte aandacht
(visueel)
D2 test
Volgehouden aandacht
(visueel)
Stroop Kleur-Woord test Gerichte aandacht
(visueel)
Trail Making Test
Verdeelde aandacht
(visueel)
PASAT
Verdeelde en volgehouden
aandacht (auditief)

Stoornissen in de aandacht bij verschillende
aandoeningen
Cognitieve stoornissen, zoals stoornissen in
de aandacht, treden bij zeer veel verschillende
aandoeningen op, die neurologisch of psychiatrisch
van aard kunnen zijn. Het hebben doorgemaakt
van een CVA of een contusio cerebri of het
lijden aan een degeneratieve ziekte zoals MS
of de ziekte van Parkinson, leidt dikwijls tot
problemen in de aandacht, maar ook bij de veel
voorkomende depressie en angststoornis kunnen
aandachtsproblemen bestaan 3-5. Stoornissen
in de aandacht of bepaalde subtypes van
aandachtsstoornissen komen dan ook niet exclusief
voor bij bepaalde aandoeningen; bij een keur aan
psychiatrische of neurologische ziektebeelden zijn
aandachtsstoornissen te verwachten.

Conclusie
Bij veel neurologische en psychiatrische
aandoeningen komen aandachtsproblemen voor.
Hiermee zijn aandachtsproblemen dan ook niet
kenmerkend voor een bepaalde aandoening.
Neuropsychologisch onderzoek kan een geschikt
middel zijn om de precieze beperkingen in
kaart te brengen en te objectiveren. De termen
die binnen de neuropsychologie en binnen de
omschrijving van de FML worden gebezigd
om het aandachtsvermogen te omschrijven
en kwantificeren, sluiten goed bij elkaar aan.
Wel dient men zich te realiseren dat binnen de
neuropsychologie in wezen niet gesproken wordt
van concentratie, maar van gerichte aandacht; het
vermogen de aandacht actief en volledig op één
zaak te richten.

Neuropsychologie en de FML
Hoe kunnen de neuropsychologische
theorievorming en gegevens verkregen met
neuropsychologische tests nu vertaald worden
in termen van de functionele mogelijkhedenlijst
(FML)? Binnen de rubriek persoonlijk
functioneren zoals weergegeven in de functionele
mogelijkhedenlijst worden twee items genoemd
die betrekking hebben op aandacht, te weten
het concentreren van de aandacht (1.1) en het
verdelen van de aandacht (1.2). Concentreren
van de aandacht wordt gedefinieerd als het ‘zich
volledig richten op de verwerking van informatie
uit één bron en zich afsluiten voor afleiding door
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De beoordeling en behandeling van
patellofemorale pijn en instabiliteit
S. van de Groes *
Inleiding

De quadriceps hecht op de patella aan en via de
patellapees hecht deze op de tibia aan ter plaatse
van de tuberositas tibiae. De patella zorgt voor
een verhoging van de momentarm waardoor met
minder kracht de knie gestrekt kan worden. Om
een goede functie en stabiliteit mogelijk te maken,
heeft het femur een trochlea (patellagroeve) waar de
patella zich in kan bewegen. De normale trochlea
heeft een V-vorm. De patella volgt de groef vanaf
ongeveer 20 graden flexie. Bij volledige extensie tot
20 graden flexie wordt de stabiliteit van de patella
met name beïnvloed door de spieren en het kapsel
en de ligamenten. Aan de laterale zijde zorgen het
laterale retinaculum, de tractus iliotibialis en de
musculus vastus lateralis voor weerstand tegen
mediale subluxaties van de patella. Aan de mediale
zijde zorgen de musculus vastus medialis, het
mediale retinaculum en in het bijzonder het mediale
patellofemorale ligament (MPFL) voor weerstand
tegen een laterale subluxatie van de patella. Het
MPFL draagt hier 50 tot 60% aan bij. Disbalans in
de musculaire en ligamentaire stabilisatoren kan
instabiliteit van de patella veroorzaken.6-8 Zie figuur 1.

Patellofemorale problemen worden zeer veel gezien
in de algemene huisartsenpraktijk. Patellofemorale
pijn (PFP) is de meest voorkomende knieklacht bij
adolescenten en jongvolwassenen. Ongeveer 11-17%
van alle kniepijnklachten in de huisartspraktijk
betreft patellofemorale pijn1,2 en 25-40% van alle
klachten binnen de sportgeneeskunde.3,4 Van de
patiënten met patellofemorale pijn heeft 70-90%
regelmatig of zelfs chronisch klachten. Mogelijk is
PFP een voorloper van patellofemorale instabiliteit.
Bij atraumatische patellofemorale instabiliteit
(recidiverende luxaties) is er meestal sprake van een
structurele afwijking van de knie. Bij recidiverende
instabiliteit is er een afwijking aan minimaal één
van de stabiliserende structuren van de patella. Dit
kan door een aanlegstoornis van het patellofemorale
gewricht zijn (ossaal) of door een beschadiging van
de stabiliserende weke delen. Vaak is de oorzaak
een combinatie van factoren. Bij een patellaluxatie
luxeert de patella altijd naar lateraal. Dit komt
doordat de quadricepspees en de patellapees beide
naar lateraal gericht zijn in relatie tot de patellapositie
bij een gestrekt been. Dit zorgt ervoor dat de kracht
ter plaatse van de patella naar lateraal gericht is.
Een mediale luxatie is slechts mogelijk na eerdere
operaties. Bij gemiddeld 17% van de patiënten met
een primaire luxatie treedt er een recidiefluxatie
op. Na een recidiefluxatie is het herhaalrisico 50%
of meer.5 Het recidiefpercentage is hoger bij jongere
patiënten. Vaak treedt een eerste luxatie op bij een
leeftijd tussen de 13 en 15 jaar.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de
pathofysiologie, beoordeling en behandeling van
patiënten met atraumatische patellofemorale pijn en
instabiliteit.

Figuur 1: Laterale luxatie van de patella met een ruptuur van het
mediale patellofemorale ligament.

Anatomie en biomechanica van de knie

Pathofysiologie van patellofemorale pijn
zonder anatomische afwijkingen

De patella levert een belangrijke bijdrage tijdens
de extensie van de knie door de hefboomfunctie.

*

Er bestaat nog geen goede consensus over de etiologie
van patellofemorale pijn, maar over het algemeen
wordt aangenomen dat het een gevolg is van een
laterale sporing van de patella door de trochlea
van het femur.9 Meerdere factoren spelen hierbij
een rol, waarbij de algemene aanname is dat een
verhoogde endorotatie van het femur ervoor zorgt

Dr. ing. Sebastiaan van de Groes
Orthopedisch chirurg Radboudumc
Universitair Orthopaedisch Expertise Centrum Nijmegen
Sebastiaan.vandegroes@radboudumc.nl
Huispost 611, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
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1. Genu valgum: dit zorgt voor een verhoogde
kracht welke de patella naar lateraal forceert. Dit
geeft een verhoogde druk op het laterale facet
2. Verhoogde anteversie femur: hierdoor hebben
patiënten de neiging om te lopen met de knieën
naar binnen. Dit zorgt voor een endorotatie
van het femur en dus een ongunstige belasting
van de patella zoals in de vorige paragraaf
beschreven
3. Exotorsie tibiae: hierbij staan de voeten naar
buiten gedraaid wanneer de knieën naar
voren wijzen. Dit geeft een ‘Charlie Chaplin’
looppatroon en veel patiënten proberen dit te
compenseren door toch met de voeten recht
vooruit te lopen. Dit zorgt er weer voor dat de
knieën naar binnen draaien.
4. Patella alta: hoogstand van de patella zorgt
ervoor dat het langer duurt voordat de patella
stevig in de trochlea beweegt, waardoor de
kans op een luxatie hoger is. Tevens zijn de
patellofemorale contactdrukken hoger bij een
hoogstand van de patella, wat mogelijk ook tot
pijnklachten kan leiden.
5. Laterale positie tuberositas tibiae: dit zorgt er ook
voor dat de patella met meer kracht naar lateraal
getrokken wordt, gelijk aan de problemen bij
genu valgum.
De beoordeling door de orthopedisch chirurg
staat dan ook geheel in het teken van het zoeken
naar afwijkingen in de musculaire controle en
samenhang van de ossale structuren. In de volgende
paragrafen worden de meest belangrijke klinische
factoren besproken bij de beoordeling van een
patiënt.

dat het femur onder de patella door glijdt bij buiging
van de knie. Dit heeft als gevolg dat de patella
naar lateraal subluxeert. Als gevolg hiervan zal het
laterale retinaculum contraheren en zal er rek op het
mediale retinaculum optreden. Dit zorgt voor een
verhoogde druk in het laterale facet van de patella.
Deze cascade is weergegeven in figuur 2. De rek in het
mediale retinaculum en de contractie van het laterale
retinaculum zorgen voor hypoxie in het weefsel.
Deze hypoxie leidt tot een neovascularisatie in de
retinaculae. Deze neovascularisatie gaat gepaard met
neoinnervatie en dus veel zenuwen welke geprikkeld
kunnen raken, wat de knie gevoeliger maakt voor pijn.

Lateraal

Figuur 2: In de linker figuur is sprake van een normale situatie.
In de rechter figuur is het effect van endorotatie van het femur
weergegeven. De grijze pijl weerspiegelt de endorotatie. Dit zorgt
voor een laterale positie van de patella (zwarte pijl), wat weer
zorgt voor elongatie van het mediale retinaculum (rode lijn) en
contractie van het laterale retinaculum (blauwe lijn). Dit leidt tot
verhoogde druk in het laterale facet van de trochlea en patella
(gele bliksemschicht).

Volgens ‘Dye’s theory of envelope of load acceptance‘10
wordt een knie na overbelasting ook tijdelijk minder
belastbaar. Door in deze periode de knie niet te
belasten boven de grens van de belastbaarheid kan
deze herstellen en dus weer beter belastbaar worden.
De pijnklachten zijn dus reversibel. Dit is niet het
geval wanneer er sprake is van een structureel letsel,
zoals bijvoorbeeld na een dashboardtrauma.

Anamnese
De klachten waarmee de patiënt komt kunnen in drie
categorieën opgedeeld worden:
(1) Pijn: de pijn wordt meestal aan de voorzijde van
de knie aangeven en mediaal van de patella, soms
ook lateraal en soms als een balk onder de patella.
De pijn is meestal erger, of wordt opgewekt, bij
activiteiten zoals springen, hardlopen, traplopen
of forse quadricepscontracties. Ook langdurig met
gebogen knieën zitten kan de pijn veroorzaken
of verergeren. Dit wordt het ‘theater’ fenomeen
genoemd.

Pathofysiologie van patellofemorale pijn en
instabiliteit bij anatomische afwijkingen
Na een patellaluxatie treedt vrijwel altijd een
ruptuur van het mediale retinaculum op. Aangezien
het mediale patellofemorale ligament (MPFL)
onderdeel is van het retinaculum kan men er na
een luxatie dus vanuit gaan dat het MPFL zijn
functie verloren heeft. Het is daarom van belang
om te beoordelen welke ossale factoren bij de
betreffende patiënt een rol spelen in het primaire
ontstaan van de luxatie. Bij pijn is het belang van
deze factoren minder goed bekend en derhalve moet
men terughoudend zijn met het één op één vertalen
van de relevante factoren bij instabiliteit naar pijn.
Bij de beoordeling van de patiënt wordt gelet op de
volgende afwijkingen:
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(2) (Gevoel van) instabiliteit: de instabiliteit kan
evident zijn, bij recidiverende patellaluxaties.
Het kan echter ook een subjectief gevoel zijn dat
veroorzaakt wordt door inhibitie van de quadriceps
als gevolg van pijn. Dit treedt meestal op bij
activiteiten die een verhoogde patellofemorale
contactdruk veroorzaken zoals traplopen. Het
onderscheid met instabiliteit door een voorste
kruisbandruptuur of meniscusruptuur kan gemaakt
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worden doordat in deze gevallen de instabiliteit
optreedt bij een pivoterende beweging. Bij
patellofemorale problemen staat de pivoterende
beweging los van het moment van instabiliteit.
(3) Slotverschijnselen: de slotverschijnselen
verschillen meestal duidelijk van een
symptomatische meniscuslaesie daar de knie bij
patella instabiliteit vaak in extensie op slot schiet.
Er is dan geen mogelijkheid tot flexie. Dit is het
gevolg van een reflexmechanisme van contractie
van de musculus quadriceps en de hamstrings
om contact tussen het kraakbeen van de patella
en femur te voorkomen. Bij een buckethandle
meniscuslaesie is geen volledige extensie van de
knie mogelijk.

Figuur 3: Patella alta; de bovenzijde van de patella staat hoger dan
de anterieure femurrand (rode lijn).

Patella tracking: J-sign. Laat de patiënt op de rand
van de onderzoekstafel zitten met de knieën 90°
gebogen. Vraag vervolgens de knie actief te strekken.
Normaal volgt de patella een rechte lijn tijdens deze
beweging. Wanneer er sprake is van een laterale
tracking zal de patella naar proximaal en lateraal
afbuigen, wat een omgekeerde J is.

Verder is het bij de anamnese van belang te vragen
naar rug-, heup- en enkelklachten omdat deze de
spiercontrole van het been ook beïnvloeden.
Lichamelijk onderzoek
Er kan op vele manieren naar de patella gekeken
worden. In essentie is het doel de sporing van de
patella te beoordelen en de dynamische balans te
beoordelen. Naast het algemene onderzoek van de
heup en de knie kan men specifiek op de volgende
manier de patiënt beoordelen met patellofemorale
klachten.

Voetvorm en looppatroon. Beoordeel de voetvorm
en kijk met name naar valgus van de calcaneus en
pronatie van de achtervoet. Exorotatie van de tibia, het
femur en het bekken treedt normaal vanaf het begin
van de standfase tot het begin van de zwaaifase op.
Overmatige pronatie van de achtervoet zorgt voor een
verlenging van de endorotatie tijdens de standfase, wat
relatieve endorotatie van het femur veroorzaakt.
Op één been staan. Dit geeft een goede indruk van de
dynamische balans.

Atrofie. Let op tekenen van m. quadricepsatrofie,
met name de m. vastus medialis obliquus (VMO).
Dit is objectief te meten door 10 cm boven de
patella de bovenbeenomtrek te meten en beide
zijden met elkaar te vergelijken. Atrofie staat gelijk
aan dynamische disbalans.

Squat beweging op één been. Indien de patiënt
een volledig squat kan maken, geeft dit een goede
indruk van de ernst van de klachten. Tevens kan de
kniebeweging beoordeeld worden, waarbij typisch
gezien wordt dat de knie naar mediaal toe beweegt en
het bekken aan de contralaterale zijde zakt.

Proximo-distale glide test. Bij patellofemorale pijn
na een voorste kruisbandreconstructie kan er sprake
zijn van pretibiale patellapeesadhesies. Dit kan
getest worden door tijdens volledige extensie van de
knie passief de beweeglijkheid in proximo-distale
richting te bepalen. Bij verminderde excursie naar
proximaal kan er sprake zijn van een infrapatellaire
adhesie.

Bij lichamelijk onderzoek kan dus al veel duidelijkheid
verkregen worden over de mogelijke oorzaak van de
instabiliteit.
Aanvullend onderzoek

Patella glide test. Met de knie in 0° en 30° flexie en
ontspannen m. quadriceps. De patella wordt naar
mediaal en lateraal getransleerd. Om de verplaatsing
te bepalen wordt de patella in vier quadranten
opgedeeld. Een verplaatsing van minder dan één of
meer dan drie quadranten is abnormaal.

De standaard röntgenfoto van de knie geeft bij
patellofemorale klachten al veel informatie. Op de
AP-opname kan eventuele artrose zichtbaar worden
of een los ossaal fragment in de laterale goot als
gevolg van een laterale femurcondylfractuur. De
laterale opname is meer van belang voor de evaluatie
van het patellofemorale compartiment. De opname
moet in 15°-20° flexie genomen worden en de
beide condylen moeten precies over elkaar heen
projecteren. Allereerst kan de trochlea beoordeeld
worden en kan een dysplasie (ondiepe trochlea)

Patella alta. Kijk naar eventuele hoogstand van de
patella. Klinisch is dit het gemakkelijkst met de knie
90° gebogen. De patella bovenpool staat normaal ter
hoogte van de anterieure femurrand, zie ook figuur
3.
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geconstateerd worden. Verder moet de stand van de
patella beoordeeld worden. Er wordt gekeken naar
de hoogte. Deze wordt in het Radboudumc gemeten
door middel van de Caton Deschamps index, zoals
weergegeven in figuur 4. De index dient tussen de
0,8 en 1,2 te zijn. Als de index <0,8 is, is er sprake
van een patella baja, bij een index >1,2 van een
patella alta.

tibiae. De afstand tussen deze twee lijnen is de TT-TG afstand,
weergegeven als de rode pijl.

Het gebeurt regelmatig dat er een TT-TG meting
verricht wordt op de MRI-scan. Dit lijkt logisch,
maar de normaalwaarden van de meting op de MRIscan zijn niet bekend. Hier zijn twee redenen voor.
Allereerst is de ossale grens op een MRI-scan anders
zichtbaar dan op de CT-scan, wat een verschil in
interpretatie van het diepste punt van de trochlea kan
geven. Het andere aspect betreft de flexiehoek van de
knie tijdens de scan. Wanneer een knie in volledige
extensie wordt gebracht, treedt er een slot exorotatie
van de tibia op. De TT-TG meting is dus maximaal bij
een volledig gestrekte knie, in de slot’ stand. Tijdens
het maken van een MRI-scan wordt een coil om de
knie geplaatst, waardoor een lichte flexie optreedt. Dit
resulteert automatisch in een vermindering van de
TT-TG. Derhalve is het aan te raden om een CT-scan te
vervaardigen voor de TT-TG meting.
De MRI-scan is waardevol voor de beoordeling van
kraakbeendefecten en heeft geen plaats in de standaard
beoordeling van patiënten met atraumatische
patellofemorale klachten. Wanneer men bij patiënten
met patellofemorale pijn of instabiliteit een artroscopie
verricht, is het gebruikelijk om ook afwijkingen aan het
kraakbeen te zien. Bij geïsoleerde pijn kan dit ’zacht’
kraakbeen zijn en bij instabiliteit kan er sprake zijn
van een duidelijke chondropathie. Deze chondropathie
wordt op MRI-scans even vaak gevonden bij mensen
met patellofemorale pijn als zonder patellofemorale
pijn.11 Het vinden van een chondropathie bij patiënten
met patellofemorale pijn of atraumatische patella
instabiliteit, is dus geen voorspellende factor voor het
hebben of houden van pijn.

Figuur 4: Caton Deschamps index is te bepalen door de afstand
van de onderste punt van het articulerende deel van de patella tot
aan de anterieure-superieure rand van de tibia (blauw) te delen
door de lengte van het articulerende deel van de patella (rood).

De patella view/axiale opname moet bij 30° flexie
gemaakt worden. Op deze opname kan het kraakbeen
achter de patella beoordeeld worden. Tevens kan
mediaal van de patella een avulsie fractuur van het
mediale patellofemorale ligament zichtbaar zijn.
Op de standaard röntgenfoto kan niets gezegd
worden over mediolaterale positie van de tuberositas
en daarom is het vaak aangewezen een aanvullende
CT-scan te verrichten. Hiervoor wordt de TT-TG
(Tibial Tubercle-Trochlear Groove afstand in mm)
meting verricht, zie hiervoor figuur 5. Normaal dient
de TT-TG <20 mm te zijn.

Behandeling
De belangrijkste behandeling voor patiënten met
geïsoleerde patellofemorale pijn is oefentherapie.12
Tijdens deze therapie moet de focus liggen op de
controle van de spieren in het been. Hierbij moet dus
zowel de musculatuur rond de heup als de knie getraind
worden. De oude theorie, waarbij de m. vastus medialis
geïsoleerd getraind werd, is gericht op het positioneren
van de patella boven de trochlea en blijkt niet goed
te werken. Tijdens deze oude therapie ligt de focus op
krachttraining van de m. quadriceps. Dit zorgt ervoor
dat de m. quadriceps de patella harder in de trochlea
trekt en dat de spier korter wordt. Deze combinatie
zorgt voor een hypertonie van de m. quadriceps welke
de klachten erger maakt. Helaas wordt deze geïsoleerde
techniek nog regelmatig toegepast in Nederland. De
moderne therapie is gericht op het verbeteren van de
positie van de trochlea onder de patella. Hierbij wordt
dus zowel de musculatuur rond de heup als rond de knie
getraind om hiermee de patellasporing te optimaliseren.
De negatieve spiraal zoals weergegeven in figuur 2
wordt hiermee als het ware teruggedraaid. Ondanks

TT-TG 14 mm

Figuur 5: Er wordt een lijn tangentieel aan de posteriere
femurcondylen getrokken. Loodrecht hierop wordt een lijn naar het
diepste punt van de trochlea getrokken (in een coupe ongeveer 25
mm boven de gewrichtsspleet). Een tweede loodrechte lijn wordt
getrokken tot aan het meest anterieure punt van de tuberositas
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wanneer het op herstel van stabiliteit aankomt, maar
in een groot percentage van de patiënten blijft er
toch sprake van pijn tijdens activiteit. In een eigen
onderzoek betrof dit zelfs 50% van de patiënten.

dat er een duidelijke consensus bestaat over het feit dat
zowel de heup als de knie getraind dienen te worden bij
patiënten met patellofemorale pijn, is er geen consensus
over het type oefeningen. Er zijn vele publicaties
verschenen welke allemaal net een iets andere vorm
van therapie onderzoeken en daarom is het moeilijk om
consensus te verkrijgen over de beste oefeningen.13

Highlights voor de medisch adviseur
Patellofemorale klachten zijn zeer complex. Wanneer
er sprake is van een ongeval kan het soms moeilijk
zijn om duidelijke uitspraken te doen over causale
relaties of de verwachting in de toekomst. Hieronder
volgen, voor zover mogelijk, enkele (level vijf evidence)
handvatten welke kunnen helpen bij de beoordeling
van een casus. Over het algemeen treden atraumatische
patellofemorale klachten op jonge leeftijd op, veelal
tijdens de adolescentie of jongvolwassen leeftijd.
Deze worden meestal veroorzaakt door een zwakke
functionele balans en bij aanvullend onderzoek worden
dan ook geen anatomische afwijkingen gevonden,
behoudens chondropathie op de MRI, welke niet
de oorzaak is van de pijn. Indien na een ongeval
patellofemorale pijn ontstaat, kan er sprake zijn van
een duidelijk traumatisch chondraal letsel of een
verstoring van de functionele balans. Denk hierbij
ook aan bijvoorbeeld een heupfractuur met als gevolg
zwakte van de heupabductoren. Het kan dus regelmatig
voorkomen dat patiënten pijnklachten hebben rond
de patella, waarbij geen afwijkingen aan de knie
gevonden worden, omdat de bron van de verstoring
van de functionele balans ergens anders gelegen is. Dit
betekent niet dat de pijnklachten onschuldig zijn, want
het hebben van patellofemorale pijnklachten geeft een
verhoogd risico op de ontwikkeling van patellofemorale
artrose op de lange termijn, waarschijnlijk door
overload van het laterale facet. Dit is onafhankelijk
van aantoonbare anatomische afwijkingen. Indien
een patiënt na één jaar adequate oefentherapie
geen vermindering van de klachten bemerkt, zal dit
waarschijnlijk ook niet meer gaan gebeuren.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kan het
zinvol zijn om een steunzool te proberen bij een
pes planovalgus. Deze corrigeert de stand van het
onderbeen, wat ervoor kan zorgen dat het voor de
patiënt makkelijker wordt om de oefentherapie op de
goede manier uit te voeren.
Hetzelfde geldt voor het tapen van de patella. De
tape is bedoeld om de patella wat naar mediaal
te verplaatsen, waardoor het laterale facet ontlast
wordt. Er zijn geen studies die dit goed kunnen
onderbouwen, maar vaak wordt tapen door een
patiënt wel als prettig ervaren. Indien het bijdraagt
aan het beter kunnen verrichten van de oefentherapie
door de patiënt, kan tapen zinvol zijn.
Wanneer de conservatieve behandeling van
patellofemorale pijn volledig is geprobeerd en de
klachten persisteren, kan in selecte gevallen een
operatie overwogen worden. Er zijn twee mogelijke
redenen waardoor de pijn in stand gehouden wordt:
patella alta en verhoogde TT-TG afstand. In beide
gevallen kan een tuberositas transpositie overwogen
worden. Dit is echter alleen zinvol wanneer de
inschatting gemaakt wordt dat een patiënt na de
operatie wel in staat zal zijn om de functionele balans
te verbeteren.
Wanneer het patellofemorale instabiliteit betreft en er
zich twee of meer luxaties hebben voorgedaan, kan een
operatieve correctie overwogen worden. De operatie
is dan gericht op het herstel van de ossale afwijking.
Hierbij valt te denken aan een tuberositas transpositie,
trochleaplastiek of rotatie-/standcorrectie van femur of
tibia. Vaak wordt deze ossale correctie aangevuld met
een herstel van het mediale patellofemorale ligament.
Over het algemeen zijn deze ingrepen succesvol

Bij de beoordeling van een patellofemorale
pijnprobleem is het dus altijd van belang om de
dynamische balans te beoordelen en te zoeken naar
de reden waarom deze verstoord is, zoals beschreven
in dit artikel.
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International Patellofemoral Pain Research Retreat, Manchester. Part 2: recommended physical interventions (exercise,
taping, bracing, foot orthoses and combined interventions). Br J Sports Med. 2016 Jul;50(14):844-52.
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10 jaar Specialisten Expertise Centrum
Wij danken alle opdrachtgevers voor het in ons gestelde vertrouwen.
De komende jaren hopen we dezelfde kwaliteit en service te blijven bieden,
die u van ons gewend bent.

D R . H .W. M . A N T E N
D R. A. J. A. D E L OU W
NEUROLOGIE

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
NEURO- CHIRURGIE
CH IRURGIE -T R AUM ATOL O GIE
VERZEKERINGSGENEESKUNDE

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
P OST BUS 88
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Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2017
Het bestuur werd gevormd door:
Mw. A.J. Simon- de Zwart, waarnemend voorzitter
Dhr. F.S.L. Schmidt, penningmeester
Dhr. S.J.H. Eggen, secretaris
Mw. G.A. van Beelen

Het werk van de redactie werd vergemakkelijkt door
de inmiddels intensief gebruikte Dropbox. Hiermee
hebben de redactieleden toegang tot dezelfde
documenten en kunnen deze ook bewerken.
De GAVscoop bevatte ook in 2017 de vaste rubrieken
‘Van de redactie’ en ‘Van het bestuur’. De rubriek
’GASTscoop’ werd in de tweede uitgave gebruikt
door collega Ekering om zijn opinie over de
‘Cholesterolmaffia’ te ventileren. Verder werd in het
eerste nummer vanuit de redactie ‘De scoop op…’
gericht op onze onvolprezen collega Schuwirth.

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 in 2017 zesmaal bij Medas
te Bussum. Vanzelfsprekend vonden verreweg
de meeste redactionele activiteiten plaats via het
internet.

In beide uitgaven werden praktijkverhalen geplaatst
van een bij de redactie bekend auteur, die verder
anoniem wil blijven en die inmiddels een vaste
rubriek vormen in de GAVscoop.
Ook verscheen er in iedere uitgave weer een bijdrage
in de rubriek `Tucht en Zucht`.

Mede gezien de ontwikkelingen binnen de
GAV zoals het ACPV, bleef taak en plaats van de
SBVO/ GAVscoop een terugkerend onderwerp
tijdens de redactievergaderingen. Hierbij speelt
de achterliggende problematiek van het steeds
moeilijker verkrijgen van kopij, zowel door
afnemende mogelijkheden van schrijvers als van
redactieleden, een rol.

Er werden verslagen van voordrachten van
verschillende vergaderingen opgenomen: van collega
Reitsma over het GOMA Symposium en van collega
Lelieveld over de 17e PIV Jaarconferentie.
Er zijn diverse artikelen aan bod gekomen op zeer
verschillende terreinen.
Van klinisch georiënteerde onderwerpen
(‘De rotator cuff in de letselschadepraktijk’,
‘Het carpaletunnelsyndroom’, ‘Depressie, een concept
met functionele beperkingen’, ‘Casuïstiek: een
hartverzakking?’), een boekbespreking over ‘Intuïtie’,
tot artikelen op al dan niet verzekeringsgeneeskundig
terrein (‘Quarterlife crisis’, ‘Samenwerking
arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen’, Depressie,
recidiverend ziekteverzuim en arbeidsgerelateerde
zorg’).

Wegens persoonlijke omstandigheden van onze
hoofdredacteur werd de operationele eindredactie
voor de uitgaven door Koen Harmsma gedaan.
De hoofdactiviteit van de Stichting bleef ook in
2017 het uitgeven van GAVscoop. Er werden twee
nummers - met in totaal 72 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 wederom niet gelukt om het
tweede nummer direct na de zomervakantie uit
te brengen. Dit leidde tot een uitgebreid tweede
nummer ultimo 2017, waarbij werd afgezien van een
derde uitgave. De abonnementhouders ontvingen
een aangepaste nota.

Het tijdschrift beschikt over vijf vaste adverteerders
waarbij het streven is om dat aantal verder te laten
toenemen. Hiernaast zijn er elf betalende abonnees.
Het jaar 2017 overziend kan geconstateerd worden
dat de SBVO en de redactie van GAVscoop, met
inmiddels de 21e jaargang, zich nog steeds op
enthousiaste wijze van haar taak blijft kwijten.

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

S.J .H . E gge n, s e cret ar is

GAVscoop, jaargang 22, nummer 1, juni 2018

26

GAVscoop, jaargang 22, nummer 1, juni 2018

27

Colofon

Agenda

GAVscoop

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

Tijdschrift voor Geneeskundig
Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken

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,

Redactie

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

Mw. G.A. van Beelen
R.H.P. Draaijer
S.J.H. Eggen
(secretaris)
K.H. Harmsma
Mw. C. Lelieveld
F.S.L. Schmidt
(penningmeester)
Mw. A.J. Simon-de Zwart
(hoofdredacteur)
Mw. A. de Vries
Mw. M. van Zuylen

bijzonderheden.

2018
20 september

Algemene ledenvergadering GAV,
Organisatie: bestuur GAV
Locatie: Hotel van der Valk, Breukelen
Informatie: www.gav.nl

4 – 6 oktober

Eumass VGdagen 2018
Locatie: MECC congrescentrum Maastricht
Informatie: www.eumass-congress.eu

7 december

NVMSR themamiddag
Organisatie: NVMSR en GAV
Locatie: Golden Tulip, Ampt van Nijkerk
Informatie: www.nvmsr.nl

Redactieadres
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
email: GAVscoop@GAVscoop.nl
internet: http://www.GAVscoop.nl

Uitgave
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek

Lay-out/druk
HieroSign, grafisch ontwerpbureau
Apeldoorn

Abonnementen
GAV-leden krijgen het Tijdschrift
toegezonden. De abonnementsprijs
voor niet-leden bedraagt
€ 45,- per jaar. Opgave bij de secretaris
van de Stichting. Betalingen op IBAN
nr.: NL55INGB0001744060 t.n.v. SBVO
Naarden.
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Overnemen van artikelen of
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