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 Van de redactie
De laatste tijd wordt er veel gepubliceerd over de 
gevolgen van de digitalisering. Onze kinderen 
worden te dik, krijgen te weinig beweging, komen 
te weinig buiten en worden bijziend omdat ze 
thuis, maar ook op school, in toenemende mate 
achter een beeldscherm zitten. De GGD adviseert 
daarom de 20-20-02 regel: maximaal 20 minuten 
achtereen kijken naar een beeldscherm, daarop 20 
seconden in de verte kijken en minstens 2 uur per 
dag naar buiten. Leuk advies maar hoe realiseer je 
dit? Het toenemende gebruik van digitale middelen 
geldt echter niet alleen voor onze kinderen, ook bij 
werknemers met een administratief beroep neemt 
het beeldschermgebruik steeds meer toe. Nu ik zelf 
tot deze doelgroep behoor, houd ik mij dan ook in 
mijn ijdelheid voor dat ik af een toe een leesbrilletje 
nodig heb en in omvang ben toegenomen, omdat 
ik vele uren van de dag naar een beeldscherm moet 
turen. Gelukkig maak ik nog gebruik van papieren 
dossiers, waardoor ik nog tot enige fysieke inspanning 
kom doordat ik de soms lijvige dossiers van mijn 
werkplek op de eerste verdieping naar het secretariaat 
op de begane grond moet sjouwen en vice versa. 
Helaas gaat dit binnenkort veranderen, want ook 
mijn werkzaamheden zullen in de loop van dit jaar 
geheel gedigitaliseerd worden. Mijn vrees is dat ik in 
de nabije toekomst mijn dagen moet slijten in een 
soort van cockpit omringd door beeldschermen, want 
hoe houd ik anders alles uit elkaar? Gelukkig gloort 
er in dit horrorscenario een sprankje hoop aan de 
horizon. De overheid adviseerde namelijk recent dat 
volwassenen maximaal 4 uur per dag intensief met 
een beeldscherm bezig mogen zijn. Hierdoor enigszins 
gerustgesteld, wacht ik dan ook de implementatie van 
het digitale dossier maar af. Ik kan mijn werkgever 
dan immers verzoeken om mijn werk naar halve 
dagen aan te passen ter voorkoming van adipositas 
en bijziendheid als een beroepsziekte. Helaas zal die 
vlieger wel niet op gaan… 
Maar los van de vraag of we nu een administratief 
beroep hebben of niet, wij worden met zijn allen 
zo’n beetje overspannen van de hoeveelheid e-mails, 
appjes, twitterberichten, et cetera, die we iedere dag 
ontvangen. Alles bijhouden en lezen gaat steeds 
meer tijd kosten en geeft ongemerkt stress. Maar 
ook niet lezen geeft stress, omdat de verzenders wel 
verwachten dat de berichten gelezen worden en 
dat ze antwoord krijgen. Je zou haast gaan pleiten 
voor een recht op onbereikbaarheid! Daar bovenop 
komt nog dat ook privé digitalisering steeds meer de 
plaats in gaat nemen van het papieren en/of van het 
fysieke contact. Het digitaal versturen van brieven 
maakt de informatie echter niet begrijpelijker dan 
in een papieren versie. Daarbij is digitaal archiveren 
helemaal niet zo makkelijk. En wat als we komen 
te overlijden? Over veiligheid en privacy is al veel 

geschreven. Maar mensen maken nu eenmaal fouten. 
Met 1 druk op de knop kan een verzonden email in 
theorie ‘de hele wereld’ bereiken. Vroeger had een 
foutje toch een beperkter gevolg. Ik weet nog goed 
dat een collega vertelde dat hij bij de brievenbus had 
staan ‘posten’ om te voorkomen dat zijn brief met 
herregistratiepapieren met de postlichting mee zou 
gaan. Wat was het geval? Mijn collega realiseerde 
zich enige tijd nadat hij zijn brief met inhoud op de 
bus had gedaan, dat hij de verkeerde verslagen had 
bijgevoegd. Dit zou wellicht ernstige gevolgen kunnen 
hebben. Gelukkig kon hij met zijn legitimatie de 
postbeambte er van overtuigen dat het toch echt zijn 
brief was die niet mee mocht en kwam het allemaal 
nog goed. 

Natuurlijk heeft het digitale tijdperk ook zijn 
voordelen. Velen onder u weten wellicht nog hoe 
het was om een scriptie te schrijven met behulp van 
de typemachine. Typefouten en Tipp-Ex waren uit 
den boze. Hoe vaak ging het niet mis en kon je de 
bladzijde weer helemaal opnieuw gaan typen? En 
hoe makkelijk is dit nu! Deze voordelen gelden ook 
voor ons redactiewerk. Wij vergaderen weliswaar 
nog fysiek, maar het merendeel van ons werk gaat 
digitaal. Zo kon u ook onze enquête online invullen 
en waren de resultaten dankzij de digitalisering vlot 
te bewerken. De uitslagen vindt u overigens vanaf 
pagina 30. In het artikel over ‘Big Data’ leest u dat 
de digitalisering verstrekkende gevolgen zal hebben 
voor onze hele maatschappij. Ook in het verslag naar 
aanleiding van een voordracht ‘Brain at work‘ worden 
de gevolgen aangestipt. Sommige mensen beweren 
zelfs dat we cognitief lui worden door de alsmaar 
toenemende digitalisering. Dit is toch zeker niet iets 
wat we beogen. Het moet niet alleen makkelijker 
worden, we moeten er ook wel beter van worden. 

Los van de bijdragen over digitalisering hebben we 
natuurlijk nog meer lezenswaardige onderwerpen in 
het u nu voorliggende nummer. Zoals u inmiddels 
gewoon bent geworden, een bijdrage van onze 
trouwe schrijver N. Ooitgedagt, dit keer toegespitst op 
causaliteit. Collega Reinders vult onze opiniecolumn 
GAVscoop. De bijdragen van collega Van den Doel 
en van collega Fouchier laten zien aan hoe men 
als expert respectievelijk medisch adviseur van het 
slachtoffer denkt over de medische informatie die 
nodig is voor de beoordeling en welke rol men daarin 
speelt. In onze rubriek ‘Tucht en Zucht’ wordt dit keer 
een casus besproken die niet ons vakgebied betreft, 
maar zeker wel interessant is. Bekend was al dat de 
leden van de medische tuchtcolleges meestal niet op 
de hoogte zijn van ons vak, maar dat degenen die 
verslag doen van de tuchtzaak in deze casus ook in dit 
gebrek stappen, is wel zuur. Het boek ‘Verslagen door 
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het tuchtrecht’ is, zoals collega Blankers aangeeft, dan 
ook een aanrader. Collega Hoeijmakers praat ons bij 
over dunnevezelneuropathie. Carla Lelieveld verslaat 
een cursus die zij volgde over PTSS. Het is goed om 
alles weer eens op een rijtje te zetten want de diagnose 
PTSS wordt, zoals wij allen gemerkt hebben, de 
afgelopen jaren steeds vaker gesteld. 

Als laatste wil ik u melden dat ik vanaf volgend jaar 
een andere vrijwilligerstaak op mij ga nemen en 

daarom ga vertrekken uit de redactie. Als u dit leest 
en u was een van de enthousiaste respondenten op 
de enquête, dan zou ik zeggen: meldt u zich aan! 
Maar ook als u niet gereageerd heeft, bent u van harte 
welkom. Wij nodigen u dan graag een keer uit om een 
vergadering bij te wonen, zodat u een indruk kunt 
krijgen van de redactiewerkzaamheden.

Namens de redactie wens ik u ook dit keer weer veel 
leesplezier.

Angela S imon-de Zwart



GAVscoop, jaargang 23, nummer 1, mei 2019 4

 Van het bestuur
Niet zo sexy

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 januari 
2019 ben ik geïnstalleerd als lid van het bestuur. 
Het is de bedoeling dat ik de taak van secretaris ga 
overnemen van collega Olaf de Louwere en ik wil in 
deze column onze leden graag wat meer vertellen  
over mijn achtergrond. 

Hoe ben ik eigenlijk in deze wereld verzeild geraakt?

Het is al weer ruim 25 jaar geleden dat ik de 
overstap maakte van de operationele en curatieve 
geneeskunde naar de verzekeringsgeneeskunde. Ik 
was toe aan iets compleet nieuws en vond een in 
mijn ogen interessante functie als medisch adviseur 
bij een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Mijn 
omgeving begreep van mijn keuze helemaal niets. 
Er werd gespeculeerd over wat er misschien in mijn 
vorige baan mis was gegaan. Anderen vonden dat 
’zoiets’ toch meer iets is voor de laatste jaren voor je 
pensioen. De meest kernachtige samenvatting was 
van mijn moeder: ’Je had een positie als officier-arts 
bij de Koninklijke Luchtmacht, nu heb je een baan als 
medisch adviseur bij een verzekeringsmaatschappij.’ 
Plezierig als je omgeving ook enthousiast is. Maar 
mijn keuze had ik al gemaakt.  

Het bedrijf waar ik als medisch adviseur startte was 
een kleine onderlinge met als uitdagend ledenbestand 
de wittejassenberoepen en een enkele witte boord. 
Een boeiende tijd met kritische verzekerden, heftige 
concurrentie en een nieuwe wereld aan collegae, de 
meesten een stuk minder stoffig dan je op grond van 
het toen bestaande imago zou verwachten. En er was 
een soort beroepsvereniging voor verzekeringsartsen 
die bij verzekeringsmaatschappijen werkten, de GAV, 
die onder meer ledenvergaderingen organiseerde 
gecombineerd met een wetenschappelijke voordracht 
en een diner. Bij toerbeurt fungeerden toen de 
verschillende verzekeraars als gastheer.

Het sprak me aan, dus ik werd al snel lid en 
gaf me op voor de basiscursus Particuliere 
Verzekeringsgeneeskunde. Het was een van de eerste 
cursussen en deze werd destijds nog gegeven in 
het fameuze hotel Erica in de bossen van Berg en 
Dal met als grote motor de al even fameuze Phons 
Schreuder. Karren vol kopieën voerde hij aan en met 

veel verve leerde hij ons over letsel, leven, AOV én 
hij organiseerde weekenden in Antwerpen bij onze 
Belgische collegae. Wie herinnert zich niet het scheve 
huisje in de tuin van Erica waar je na 5 minuten 
misselijk uitkwam. In de bar, waar dat aanzienlijk 
langer duurde, werd gezellig genetwerkt en van tijd 
tot tijd werd er muziek gemaakt. En altijd dezelfde 
collegae die het licht uitdeden. Stoffig? Allerminst. 
Veel kennis opgedaan maar nog meer kennissen 
en vrienden met wie ik tot op de dag van vandaag 
samenwerk of regelmatig contact heb. Vanaf dat 
moment was ik een echte RGA: Register Geneeskundig 
Adviseur.

Ik maak een grote stap naar de dynamische 
verzekeringsgeneeskundige wereld van het heden. 
Ons beroep heeft zich de afgelopen jaren steeds 
verder ontwikkeld in een veranderende maatschappij 
met een veranderde mentaliteit, meer richtlijnen 
en striktere wet- en regelgeving, digitalisering, 
toenemende eisen aan de professionaliteit en 
het verkrijgen en behouden van de beroeps- en 
verenigingsregistratie en een verantwoordelijkheid 
voor onderwijs en wetenschappelijke ontwikkelingen 
en onderzoek. Ook is er een maatschappelijke taak. 
Regelmatig overleg met andere spelers in het veld, 
zoals de KNMG, het Verbond van Verzekeraars, 
kwaliteits- en kenniscentra en zusterorganisatie 
de NVVG is daarbij een must. Het GAV-bestuur, 
gesteund door de verschillende bestuurscommissies 
en de leden, heeft aan het adequaat inspelen op deze 
ontwikkelingen een belangrijke taak. En er is altijd 
ruimte voor initiatief.

Al lang is ons vak dus allerminst iets dat je er ‘even 
bij doet’ om rustig uit te faseren of als al het andere 
niet lukt. Wij kunnen ons in ieder opzicht moeiteloos 
meten met ieder ander specialisme. Moeten we ons er 
dan druk over maken dat ons boeiende beroep niet 
zo sexy wordt gevonden? Moeten wij wat meer doen 
aan onze PR? Misschien wel als het gaat om nieuwe 
aanwas. Die blijft immers wat achter. En er dreigt een 
toenemend tekort aan verzekeringsartsen, we worden 
’schaars goed’. 

Dus collegae, gaat heen en draagt uit wat een mooi 
beroep wij hebben!

Ad Schi lder
Algemeen bestuurs l id GAV
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GASTscoop

De RGA en de GAV

Door de ogen van ... 
H. Reinders

Ja, dat voelde toch wel weer lekker: een Echte Titel 
erbij! Nadat ik enkele jaren eerder huisarts geworden 
was, mocht ik mij voortaan Register Geneeskundig 
Adviseur noemen. Oké, De Titel was enigszins in de 
schoot geworpen doordat hij zo ongeveer gratis aan 
de eerste generatie nog actieve medisch adviseurs 
geschonken was, maar dat maakte de vreugde er niet 
minder om. En wat een fraai uitzicht om mij heen: 
de eerbiedwaardige nefroloog, de kundige internist, 
de handvaardige orthopeed, de omnipotente 
huisarts… Het bonte gezelschap was bijeengebracht 
onder die fraaie RGA-paraplu en verenigd in een 
warme, actieve club, de GAV. En het leven was 
vredig en overzichtelijk. 

Maar u weet: zo’n situatie pleegt niet lang te duren. 
Twee vermeend donkere wolken doemden op aan de 
horizon. De eerste wolk die sommigen ontwaarden 
was dat de GAV niet genoeg gehoord werd in de 
samenleving en niet aan tafel zat bij de KNMG. 
De tweede wolk, veel later gesignaleerd, was dat de 
basisarts wel eens zijn artsenregistratie kwijt zou 
kunnen raken. En bij de GAV waren inmiddels, 
door het verlopen van de registraties van die 
eerdergenoemde specialisten, flink wat basisartsen 
ontstaan. Tijd om een list te verzinnen. Uitkomst 
na langdurige beraadslagingen: we bewegen ons 
richting de verzekeringsgeneeskunde. Vele argeloze 
GAV-leden, inclusief uw columnist, lieten zich 
daarheen leiden door mensen die zich in de materie 
verdiept hadden. En zo begon de nu al jaren 
voortdurende dans van de afstotende toenadering. 
Daar waar de ene keer de GAV ruw verstoten werd 
door de NVVG nadat de GAV voorgesteld had 
een Koepel te vormen over de twee verenigingen, 
vertelde de volgende keer de voorzitter van de GAV 
in het bijzijn van de voorzitter van de NVVG dat de 
medisch adviseurs omgeschoold waren of zouden 
worden tot verzekeringsarts.

In deze column wil ik tot 2 dingen oproepen: houdt 
de GAV zo zelfstandig mogelijk en koppel de titel 
RGA niet aan die van de verzekeringsarts.

De eerste wolk is geen donderbui gebleken. De 
GAV staat op het netvlies van diverse organisaties 
en media en is mans genoeg om zijn eigen stem 
te laten horen. Een koepel met de NVVG: prima. 
Aanschuiven bij de KAMG: voorstelbaar. Maar 
altijd met behoud van zelfstandigheid. Inleveren 
van autonomie is een slecht doel. Medisch 
adviseurs die verzekeringsarts willen worden of 
blijven: ga gerust uw gang. Maar er zijn uitstekende 
medisch adviseurs die geen verzekeringsarts zijn 
en ook niet willen worden. 

En daarmee kom ik op het tweede deel van 
mijn oproep: verplicht deze medisch adviseurs 
(vaak RGA’s) niet om verzekeringsarts te worden. 
Dat willen zij niet om uiteenlopende redenen. 
Hoe zeer het vak van verzekeringsarts wellicht 
in ontwikkeling is, uiteindelijk betreft het een 
specialisme met welswaar uitgebreid beschreven, 
maar toch matig onderbouwde uitgangspunten 
en richtlijnen. Die medisch adviseurs zien 
geen meerwaarde van deze opleiding voor hun 
werkzaamheden: zij zouden veel zaken tot zich 
moeten nemen die voor de medisch adviseur 
niet relevant zijn en die zelfs in strijd kunnen 
zijn met dat wat zij uit (moeten) voeren in hun 
dagelijks werk. Zij voelen er weinig voor om 
te behoren tot ‘een ander broedsel’, zoals de 
verzekeringsarts nog recent genoemd werd op 
een specialistenvergadering. Zij voelen er weinig 
voor om te behoren tot het vak dat, hoe dan 
ook, sinds jaar en dag kampt met een lage status 
en dat volgens de minister zo ongeveer ook wel 
door niet-artsen kan worden uitgevoerd. En dan 
het grote nadeel van het proces om de medisch 
adviseur verzekeringsarts te maken: hoe lang 
gaat het nog goed dat de RGA-verzekeringsarts 
van nu zich in particuliere kwesties niet hoeft 
te houden aan de, mede door politieke wind, 
patiëntenverenigingen of Gezondheidsraad 
ingegeven, Protocollen en Richtlijnen die bij het 
UWV heersen? En moet de particulier werkende 
RGA-verzekeringsarts straks (ook) bepalen of de 
klachten ‘consistent en plausibel’ zijn (in plaats 
van: gebaseerd op een medisch substraat)? Het 
moet de andere kant op: open het RGA-schap 
voor alle artsen, maar verhoog de toegangseisen: 
voldoende ervaring als behandelend of 
beoordelend arts, een substantieel aantal uren 
werken als medisch adviseur in particuliere 
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verzekeringszaken, de opleiding particuliere 
verzekeringsgeneeskunde gevolgd hebben en 
het met goed gevolg afgelegd hebben van een 
examen op basis van uitgebrachte medische 
adviezen én adviezen over aan te wijzen 
onderwerpen door de examencommissie met 
strikte herregistratie-eisen. 
En de tweede wolk? Die is overgedreven, niet in 
het minst door inspanningen vanuit de GAV. 
Het ministerie heeft ingezien dat er basisartsen 
zijn die uitstekende artsen kunnen zijn. De eisen 
voor hun herregistratie zullen in de komende 
jaren nader ingevuld worden. Dat proces kunnen 
wij, door een vinger aan de pols te houden zoals 
wij dat al eerder zo knap deden, samen met de 
KNMG, gerust volgen. 

GAV, let op u saeck! De eerste tekenen van teloorgang 
zijn al verschenen. Een enkele medisch adviseur, 
soms niet de minste, is al geen GAV-lid meer. Vele 
medisch adviseurs werkzaam bij belangenbehartigers 
zijn geen GAV-lid. Diverse verzekeringsartsen 
overwegen hun registratie te laten verlopen omdat 
zij er geen meerwaarde van zien. Wij GAV-leden 
willen toch fragmentatie en zelfs oprichting van 
een nieuwe GAV (met medisch adviseurs die geen 
verzekeringsarts (meer) zijn, bijvoorbeeld geheten de 
e(chte)GAV of de o(orspronkelijke)GAV of de O(ude)
RGA) voorkomen. 
Blijf een autonome vereniging zonder last en 
hindernis van te nauw aanschurken tegen andere 
verenigingen en houdt het RGA-schap in ere en open 
het voor alle artsen.
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De teksten op zijn onderarmen verraden zijn 
voorliefde voor een voetbalclub, een motormerk 
en zijn moeder. Boven de V van zijn poloshirt 
prijkt de kop van een roofvogel. Als hij zich heeft 
uitgekleed, spreidt een adelaar zijn vleugels tot over 
zijn schouders en bovenarmen. Op zijn rug vecht 
een indiaan met twee wolven. Het zijn schitterende 
tatoeages. Afbeeldingen, zoals je die soms kunt zien 
op de deuren of op de achterkant van Amerikaanse 
trucks.

Over het linkerbeen van de indiaan loopt een 
kaarsrecht, bleek-wit litteken. Dat is niet gemaakt 
door de tattoo shop, maar door de neurochirurg. 
Tijdens de expertise vertelt de voormalige 
bouwvakker zijn verhaal. Hij is vier jaar geleden 
tijdens zijn werk door een ondeugdelijke vloer 
gezakt en drie meter lager op een betonnen vloer 
terechtgekomen. Zijn maten hebben de ambulance 
gebeld die hem naar het ziekenhuis bracht.
Daar bleek hij een borstwervel en zijn eerste 
lendenwervel te hebben gebroken. Ook had hij 
bloed in zijn urine. Zijn rechternier was gekneusd. 
De breuken waren stabiel, dus hij hoefde niet 
geopereerd te worden. Hij werd een nacht 
geobserveerd en mocht de volgende dag naar huis.

Thuis bracht hij de eerste weken met pijnstillers 
door op een bed in de huiskamer. Bij navraag had 
hij de eerste dagen obstipatie gehad. Dat kan van 
de opiaten zijn geweest. Maar wervelfracturen gaan 
gepaard met retroperitoneale bloedingen, waardoor 
een paralytische ileus kan ontstaan. Verder viel hem 
na 10 dagen bedrust op dat hij tintelingen in zijn 
rechterbeen kreeg, uitstralend in zijn rechter grote 
teen.

De fysiotherapeut die hem aan huis bezocht om 
hem te helpen met mobiliseren, merkte op dat hij 
minder kracht in zijn rechterbeen had. Hij werd 
naar de neuroloog verwezen. Op de MRI was een 
hernia L4-L5 zichtbaar. In verband met progressieve 
uitval werd hij hieraan door de neurochirurg 
geopereerd. Toch bleef er hierna sprake van een 

Hernia

N. Ooitgedagt

klapvoet, waarvoor hij van de revalidatiearts een 
orthese kreeg voorgeschreven.

Tijdens de expertise, uitgevoerd samen met de 
neuroloog, vertelt de voormalige bouwvakker dat 
die klapvoet nog aardig wat voeten in de aarde 
heeft gehad. De verzekeraar weigerde na verloop 
van tijd nog uit te keren. De wervelfracturen waren 
in een goede stand geconsolideerd. Dus was er 
sprake van een eindtoestand. De hernia was niet 
ongevalgerelateerd.

De verzekeraar beriep zich op advies van de medisch 
adviseur op de NOV-richtlijnen. Volgens deze 
richtlijnen zijn radiculaire klachten, die niet binnen 
24 uur na het ongeval zijn ontstaan, niet causaal 
aan het ongeval gerelateerd.

Deze richtlijnen getuigen van een groot onbegrip 
van de praktijk. Want het tijdsverloop, zoals in 
de bovenstaande casus wordt beschreven, is juist 
pathognomonisch voor een traumatische hernia. 
Het typische voorbeeld van een traumatische hernia 
is de patiënt die zich, enkele dagen of weken na het 
initiële bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling, 
bij de huisarts of op de traumapoli meldt met 
progressieve uitval. Dit is het klassieke beeld.
De verzekeraar echter persisteerde. Uiteindelijk 
kwam de kwestie voor de rechter. Die had geen 
boodschap aan de NOV-richtlijnen. Terecht. 
Betrokkene kreeg volledig gelijk van de rechter. De 
relatie met het ongeval was klip en klaar. Hoe moest 
de zenuwuitval anders verklaard worden?

Door de affaire heeft deze stoere krijger niet alleen 
een operatielitteken opgelopen, maar ook een op 
zijn ziel. Het akkefietje is hem niet in de koude 
kleren gaan zitten, vertelt hij.
Zijn liefde voor de voetbalclub en voor motorrijden 
is sinds het ongeval bekoeld. Hij kan niet zo lang 
meer staan. Lopen op oneffen terrein is lastig en hij 
kan de zware motor niet meer hanteren bij het op- 
en afstappen. Zijn liefde voor zijn moeder heeft er 
niet onder geleden. Die is onverminderd aanwezig.

* De bovenstaande personen en omstandigheden zijn 
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.
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De specialisten van het Specialisten Expertise Centrum 
hebben een ruime ervaring op het gebied van: 

 
letselschade  /  arbeidsongeschiktheid  /  medische aansprakelijkheid

P R O F.  D R .  A . P.  A L D E N K A M P  N E U R O P S Y C H O L O G I E  
D R .  H .W. M .  A N T E N  N E U R O L O G I E
D R .  A . J . A .  D E  L O U W  N E U R O L O G I E
D R .  M . J . H . M .  H E R P E R S  V E R Z E K E R I N G S G E N E E S K U N D E
D R .  F. A . J . M .  VA N  D E N  W I L D E N B E R G  C H I R U R G I E - T R A U M A C H I R U R G I E

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl

P O S T B U S  8 8                   6 4 3 0  A B   H O E N S B R O E K               T E L E F O O N  0 6 - 211 0 7 2 21
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Tucht en Zucht

A. de Vries

Een snerend commentaar richting medisch adviseur 
in Medisch Contact: was dat terecht en was dat nodig?

Het achterliggende verhaal

Een medisch adviseur verrichtte een beoordeling 
in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning). Het betrof een aanvraag bij de 
gemeente voor huishoudelijke ondersteuning en extra 
schoonmaak. De medisch adviseur stelde een advies 
op dat hij aan de gemeente zond. Hij adviseerde 
negatief. 

Klachten voor zover relevant in deze bespreking
Als klacht werd aangegeven dat in de medische 
rapportage ten onrechte gesproken werd van 
longproblemen en ‘een inwendige stoornis’. 
Betrokkene interpreteerde de term ‘inwendige 
stoornis’ als ‘geestelijke stoornis’. Daarnaast was 
niet duidelijk wat werd bedoeld met ‘ziekten van de 
ademhalingswegen’.

Verweren voor zover relevant in deze 
bespreking

De medisch adviseur gaf aan dat hij een advies 
gaf in de vorm van het beantwoorden van de 
door de gemeente aangeleverde vragen, waarna 
het aan de gemeente was om een beslissing te 
nemen. Een verslag van het consult stelde hij 
niet op. Met ‘longproblemen’ en ‘ziekten van de 
ademhalingswegen’ bedoelde hij slaapapneu waarvoor 
CPAP werd gebruikt. Met ‘een inwendige stoornis’ 
doelde hij niet op een geestelijke stoornis, maar op de 
combinatie van nachtzweten, gewichtsverlies en een 
voorgeschiedenis met hart-/vaatziekten.

De relevante overwegingen van het College

Het College toetste aan de vijf criteria waaraan een 
rapportage op basis van vaste jurisprudentie hoort te 
voldoen.1 Het College concludeerde vervolgens dat de 
rapportage enkel bestaat uit de beantwoording van 
de gestelde vragen, dat geen verslag van het consult 
beschikbaar is waaraan de overwegingen kunnen 
worden getoetst en dat ook overigens de rapportage 
geen verwijzing naar bronnen bevat. Uit het rapport 
blijkt in het geheel niet waarop de beantwoording 
van de vraagstelling is gebaseerd. Aan geen van de 
vijf criteria wordt voldaan. Een en ander leidde tot 

de slotsom dat verweerders onderzoek vanuit het 
oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid 
duidelijk niet voldeed aan de daaraan te stellen 
eisen en dat als gevolg daarvan niet kon worden 
vastgesteld dat verweerder in redelijkheid tot zijn 
conclusie is gekomen. 

De beslissing

De klacht werd gegrond verklaard en de uitspraak 
werd ter publicatie aangeboden aan onder andere 
Medisch Contact.

Wat is hieruit op te maken

In Medisch Contact wordt het commentaar bij deze 
zaak beëindigd met de opmerking dat de uitspraak 
goed laat zien dat je van het tuchtrecht kunt leren. 
Maar eerlijk gezegd is mij niet duidelijk wat wij, 
medisch adviseurs, hieruit precies moeten leren. De 
uitspraak geeft mij diverse vragen en slechts weinig 
antwoorden. 

De criteria waaraan rapportages moeten voldoen 
zijn, naar mijn ervaring, onder medisch adviseurs 
breed bekend, maar het probleem in deze casus 
is mijns inziens van een andere orde. Ik denk dat 
het probleem start bij het door elkaar gebruiken 
van de woorden ‘rapport(age)’ en ‘advies’. De in 
de jurisprudentie vastgestelde criteria hebben 
betrekking op rapportages. Rapportages dienen de 
medische onderbouwing et cetera te bevatten. Ze 
worden, een enkele uitzondering daargelaten, aan 
een andere medicus gezonden en/of vallen bij de 
ontvanger onder verantwoordelijkheid van een 
medicus. Bij een adviesaanvraag van de gemeente 
wordt een advies opgesteld dat bestemd is voor niet-
medici en dat zuiver gericht is op ondersteuning 
van de besluitvorming door de gemeente, maar 
dat geen medische gegevens bevat.2 Omdat de 
gemeentemedewerker wel enige oriëntatie nodig 
heeft over de medische problematiek, wordt 
normaliter een categorie genoemd, bij voorbeeld 
‘ziekte van de ademhalingswegen’ maar zonder 
vermelding van welke ziekte of stoornis het precies 
betreft. Een medische weging, beschouwing 
of onderbouwing dient eveneens in het advies 
achterwege te blijven; de gemeente wenst enkel een 
vertaling van de medische gegevens te ontvangen 
in een praktisch bruikbaar advies. Het (desondanks) 
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verstrekken van medische gegevens levert een 
schending van het recht op geheimhouding op.

Nu rijst dus de vraag of voor een dergelijk beperkt 
advies dezelfde criteria moeten gelden als voor een 
rapport. Mij lijkt dat niet redelijk. De opdrachtgever, 
de gemeente, mag de medische onderbouwing niet 
ontvangen (en wenst deze ook niet te ontvangen), dus 
met welk doel zou het worden geschreven? Voor die 
enkele tuchtzaak waarvan de medisch adviseur hoopt 
dat die zich nooit aan zal dienen? Bij vragen, of in 
bezwaar, wordt normaliter door de medisch adviseur 
een aanvullend schrijven vervaardigd waarin (ook nu) 
de vragen van de opdrachtgever zo gericht mogelijk 
worden beantwoord. Hierbij is natuurlijk wel van 
belang dat de medisch adviseur terug kan vallen op 
aantekeningen van het consult. In bovenomschreven 
casus wordt vermeld dat de medisch adviseur geen 
‘verslag’ had opgesteld. Betekent dit dat hij in het 
geheel niets vastlegde? Wanneer dat inderdaad zo is, 
dan is dat mijns inziens niet correct. Maar wanneer 
hij bijvoorbeeld volgens het SOEP-systeem korte 
notities maakte? Zou dat als ‘verslag’ het advies 
voldoende onderbouwing geven? Ten aanzien van 
het handelen van de huisarts is dat immers wel het 
geval. Zou de combinatie van het korte gerichte advies 
en SOEP de toets der kritiek van het tuchtcollege 
wel kunnen doorstaan? Het zou niet aan alle criteria 
voor het opstellen van een rapport voldoen, maar in 
deze casus spreken we, zoals gezegd, niet over een 

rapport maar over een beperkt advies aan niet-medici. 
Helaas geeft het tuchtcollege hier geen verheldering 
en geeft het er geen blijk van dit onderscheid in 
zijn overwegingen te hebben opgenomen. Wil het 
tuchtcollege werkelijk dat ieder advies, ook een 
noodzakelijkerwijs niet-medisch advies, volledig 
aan de criteria voor rapporten voldoet? Aan welke 
eisen dienen onderliggende notities, dan wel een 
onderliggend verslag, te voldoen?

Tot slot wil ik terugkeren naar de inleidende vraag: is 
het snerend commentaar in Medisch Contact terecht 
en nodig? De commentatoren schreven, naar mijn 
gevoel met snerende intonatie, dat het knap is dat 
de rapportage aan werkelijk geen één van de criteria 
voldoet. Ik vraag me af of de commentatoren zich 
bovenomschreven achtergrond hebben gerealiseerd 
rond het opstellen van een beperkt advies voor de 
gemeente en de spagaat die optreedt bij advisering 
aan niet-medici. Een spagaat tussen het verschaffen 
van te veel en te weinig informatie (respectievelijk 
schending van het medisch geheim en gebrekkige 
onderbouwing). Had de snerende inleiding daarmee 
niet beter wat milder kunnen zijn? Zeker nu de KNMG 
er zich sterk voor maakt om de negatieve gevolgen 
voor artsen van het tuchtrecht te beperken, lijkt mij 
die toon niet nodig. Ook bij de opmerking van de 
commentatoren, dat deze uitspraak goed laat zien dat 
van het tuchtrecht kan worden geleerd, plaats ik, zoals 
u hierboven kunt lezen, helaas een vraagteken. 

Referenties:
1. In het kader van deze column gaat de schrijver ervan uit dat de lezers van de GAV-scoop op de hoogte zijn van deze 

criteria, maar mocht dat niet het geval zijn dan kunt u ze nalezen onder andere in Medisch Contact van 4 mei 2014: 
Criteria voor medisch rapport aangescherpt.

2. Circulaire van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Hoe moeten gemeenten omgaan met medische gegevens c.q. 
persoonsgegevens in het kader van Wmo/Jeugdwet?
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DE VORM VAN GELUID
Auteur: Gregor Verwijmeren.  
Uitgeverij van Oorschot, Eerste druk oktober 2018
ISBN 978 90 282 8221 6
192 blz.

Op een sticker op de 
voorflap staat: roman 
over tinnitus.
Op de achterflap staat: 
een catalogiseerder van 
muziek hoort van de ene 
op de andere dag geluiden 
in zijn hoofd - suizen, 
fluiten en ruisen - die 
hem beroven van alles 
wat hem dierbaar is en 
hem langs de grens van 
de waanzin doen scheren. 
Tinnitus.
Hij gaat op een queeste naar inzicht en verlossing, 
die hem langs genezers en lotgenoten, therapieën en 
geluidsfilosofen voert.

In zijn debuutroman ‘de vorm van geluid’ beschrijft 
Verwijmeren hoe tinnitus, steevast aangeduid als 
T  de hoofdpersoon tot wanhoop, angst en soms 
bijna waanzin brengt. Dit terwijl geluid en muziek 
juist een centrale rol in zijn leven speelt.  Want 
Verwijmeren is catalogiseerder van muziek in de 
bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium 
in den Haag. Het boek is geen autobiografie, maar 
heeft wel een autobiografische inslag.
Verwijmeren onderzoekt in zijn boek het effect van 
tinnitus op de lichamelijke en de fysieke gesteldheid 
van de hoofdpersoon en van het effect ervan op de 
omgeving.
Hijzelf kan op de duur niets meer verdragen. Het 
kleinste geluidje in huis wordt een kwelling. Dat zet 
zijn huwelijk en het gezinsleven zwaar onder druk.
Muziek speelt een belangrijke rol in het boek. Er zijn 
daarnaast veel verwijzingen naar literatuur en film. 
Van Dale krijgt er flink van langs in een hilarische 
passage over ontbreken van het woord T in het groot 
Woordenboek der Nederlandse taal, uitgave 2005. In 
de uitgave 2015 is het woord ook niet opgenomen.
In het zondagochtend VPRO-programma ‘Boeken’ 
noemde Verwijmeren tinnitus een cultuurziekte, 
want de tegenwoordige maatschappij is in 
toenemende mate stressvol en lawaaiig. En stress 
en lawaai zijn twee veelvoorkomende oorzaken 
voor oorsuizen. Door secundair slaapgebrek is de 

aandoening gekmakend. 
Bij de hoofdpersoon is het oorsuizen begonnen na 
een oorontsteking en het werd steeds erger. Het 
waren diverse geluiden, een elektrisch gezoem, een 
tv-ruis, een piep, een wasmachinegeluid. Hij ervoer 
het als een regelrechte hel.
Als een van de ergste gevolgen van oorsuizen 
noemt hij het onbehagen in je eigen huis, een soort 
dierlijke angst, het niet meer kunnen genieten van 
gewone dingen, gezin, kinderen. De T (tinnitus) 
staat overal tussen, is er altijd op hinderlijke wijze 
bij. Iemand in het boek zegt: je bent zelf het geluid 
geworden, er is niets anders.
Het alles willen weten over het symptoom tinnitus, 
de bezoeken aan de huisarts, de KNO-arts, en 
andere ‘oormannen en -vrouwen’, evenals het 
bezoeken van internetfora, het uitproberen van 
alternatieve behandelingen, zal menigeen die last 
heeft van tinnitus bekend voorkomen.
Een wanhopige zoektocht voert de hoofdpersoon 
langs allerlei hulpverleners, van ananastherapie 
en celzouttherapie tot met een badkoets de zee 
in zoals Robert Schumann, die een A hoorde en 
met wie het niet goed afliep. Ja, de leden van 
het kwakzalversgilde spinnen goed garen bij de 
radeloosheid van de T-lijders. De hoofdpersoon 
vindt uiteindelijk baat in groepstherapie door 
solidariteit en begrip. Hij weet er uiteindelijk na een 
weg met flinke hobbels controle over te krijgen en 
hij weet de draad weer op te pakken. De eerste tien 
seconden zonder T gaven een kentering aan. 
De eerste fase is het moeilijkst, als je daar eenmaal 
voorbij bent gloort er hoop. Maar het loopt niet 
voor iedereen goed af. 
De hoofdpersoon heeft er iets moois voor 
teruggekregen: de gave om bewust te luisteren naar 
natuurgeluiden, hij luistert anders naar de wereld.
Aan het einde van het boek vertelt de hoofdpersoon 
over zijn familie. Over zijn ouderlijk huis, een 
vader die zich klein maakt, een moeder met een 
belast verleden, die somber en nerveus is, een opa 
die geen echte opa is. Welk effect dit heeft op de 
hoofdpersoon, in hoeverre hij hierdoor belast is en 
of dit ook bijdraagt aan het symptoom tinnitus, 
waar ook emotionele problematiek een rol bij 
kan spelen, wordt niet duidelijk. Hij vraagt zich 
wel af de keuze voor een beroep in stilte daarmee 
samenhangt. 
Wie zelf geen T heeft, kan nooit helemaal begrijpen 
hoe het is, maar Verwijmeren doet in ieder geval 
een verdienstelijke poging om het aanschouwelijk te 
maken.

Voor u gelezen
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Het boek is eigenlijk verplichte literatuur voor 
collegae, die beroepsmatig te maken hebben 
met tinnitus. Niet zelden wordt tinnitus met de 
nodige scepsis bekeken. Er valt immers niet veel te 
objectiveren. Deze in fraai proza en met vlotte pen 

geschreven roman zet aan tot nuancering en beter 
begrip.
Na lezing van het boek zal het ruisen van 
populieren voor altijd een diepere betekenis hebben. 

C. Le l ieve ld

VERSLAGEN DOOR 
HET TUcHTREcHT
Auteur: Martin Appelo. 
Uitgeverij Boom, 2018. 
ISBN 978 90 244 0293 
9
152 blz.

Onder de 
veelzeggende titel 
’Verslagen door 
het tuchtrecht’ 
geeft psycholoog 
en publicist Martin 
Appelo de ervaringen 
weer van negen hulpverleners bij hun confrontatie 
met een medische tuchtklacht.

Zelf is hij ook ervaringsdeskundige doordat hij in 
korte tijd twee keer werd geconfronteerd met een 
klacht en werd berispt. Deze tuchtrechtprocedures 
waren voor hem aanleiding om ‘het er niet bij te 
laten zitten’ en zijn eigen ervaringen en die van acht 
anderen in dit boek vast te leggen en van commentaar 
te voorzien.

Voor medisch adviseurs is met name de casus 
interessant, waarin door een werkgever een klacht 
werd ingediend tegen een bedrijfsarts. Deze zou 
zich niet aan de richtlijnen hebben gehouden bij 
de begeleiding van een werknemer, die zich had 
ziekgemeld na een arbeidsconflict. Tijdens de 

zitting van het regionaal tuchtcollege beriep de 
bedrijfsarts zich op zijn beroepsgeheim. Hij was 
niet gemachtigd door de werknemer, die helemaal 
niet wist dat zijn casus onderwerp was van een 
tuchtzaak. De bedrijfsarts kreeg van het regionaal 
tuchtcollege een waarschuwing, omdat hij geen 
inhoudelijke informatie wilde geven tijdens de zitting. 
Deze maatregel werd in beroep overigens wel weer 
teruggedraaid. 

Deze en de andere ervaringen hebben tot 
verslagenheid bij de aangeklaagden geleid en gevolgen 
gehad voor het vertrouwen in een eerlijke en kundige 
beoordeling door het medisch tuchtcollege. Dit had 
vaak ernstige consequenties voor het professionele 
en persoonlijke functioneren van de betreffende 
collega’s.

De beschreven ervaringen zijn waarschijnlijk 
herkenbaar voor diegenen die direct of indirect ooit 
met het tuchtcollege te maken hebben gehad. 

Appelo komt ook tot een aantal aanbevelingen 
om goedbedoelende zorgprofessionals niet 
onnodig slachtoffer te laten worden van een 
tuchtrechtprocedure. Zo zou het tuchtcollege neutraal 
moeten zijn in plaats van intimiderend en partijdig. 
Ook zou het een meer mediërende rol moeten spelen 
in plaats van een straffende en stigmatiserende.

Het prettig leesbare boek van Appelo is een aanrader 
voor elke zorgprofessional, maar vooral voor de leden 
van de medische tuchtcolleges.

B. B lankers
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De rol van de medisch adviseur van  
(de belangenbehartiger van) het slachtoffer 

van letselschade gereviseerd
J.H.c.M. Fouchier

In de uitvoeringspraktijk van de geschillenregeling 
van een rechtsbijstandspolis zag ik in het verleden 
tot mijn ergernis regelmatig dat de externe 
advocaat, die de redelijke kans op succes volgens 
de polisvoorwaarden moest beoordelen, stelde: 
‘ik ben dan wel geen medicus, maar...’ Vervolgens 
was hij het dan vanzelfsprekend niet eens met 
het medisch oordeel, niet zelden op geheel 
ondeugdelijke gronden. Welnu, laat ik me hier voor 
één keer aan dezelfde ‘fout’ bezondigen en mij een 
juridisch oordeel aanmatigen. Dan heb ik mijn 
postacademiale cursus Gezondheidsrecht hopelijk 
niet helemaal vergeefs gevolgd.

In L&S1 2006 gaf C.A.M. Rooijackers zijn visie 
op de positie van de medisch adviseurs in het 
schaderegelingstraject bij letselschade onder de 
titel Rolperceptie. Veel van zijn opmerkingen en 
observaties destijds waren voor de insider goed 
herkenbaar en invoelbaar. Ik heb niet de indruk dat 
er sedertdien veel is veranderd in dat opzicht.
Rooijackers stelde op pagina 14, dat de medisch 
adviseur aan de slachtofferzijde civielrechtelijk een 
opdrachtnemer is van de belangenbehartiger en 
als zodanig (cursivering van mij) geen rechtstreekse 
relatie heeft met het slachtoffer (tenzij dat anders 
wordt afgesproken). ‘Ik ben dan wel geen jurist 
maar’ hier sloeg Rooijackers mijns inziens toch 
echt de plank mis. Hij ging met bovengenoemde 
opmerking immers geheel voorbij aan het bestaan 
van de WGBO. Veel belangenbehartigers en 
uiteraard ook verzekeraars zijn overigens helaas in 
de praktijk nog steeds dezelfde opvatting toegedaan 
als Rooijackers destijds en beschouwen de medisch 
adviseur louter als een technisch deskundige 
vergelijkbaar met een brand- of autoschade-expert 
en dat geeft als zodanig veel nodeloze ruis in het 
schaderegelingstraject. Ik ga daar in het vervolg wat 
uitvoeriger op in.

Elke arts (of andere hulpverlener) op het gebied 
van de individuele2 gezondheidszorg valt onder 
de reikwijdte van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst, de WGBO, BW 7:446 
e.v. en -indien BIG-geregistreerd- ook onder de 
jurisdictie van de BIG-rechter. De WGBO legt vooral 
de rechten van de patiënt en dus de plichten van de 

arts vast en ziet dus vooral toe op het professionele 
handelen van de arts. De patiënt hoeft ‘slechts’ 
zich als goed patiënt te gedragen. In artikel 446 
lid 2 van de WGBO staat met zoveel woorden dat 
een geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(GBO) niet alleen ziet op genezing of preventie 
maar ook op het geven van raad en het beoordelen 
van de gezondheidstoestand van betrokkene in 
dat kader. Het woord ‘behandelen’ betekent in de 
context van de WGBO overigens het verrichten van 
geneeskundige handelingen en de betekenis is dus 
niet beperkt tot curatieve of preventieve doeleinden. 
Elk optreden/ handelen in de hoedanigheid van arts 
of tandarts is daaronder feitelijk begrepen (art.7:446 
lid 2b).
De WGBO kent daarbij twee te onderscheiden 
groepen artsen/hulpverleners: 
1. de artsen, die een rechtstreekse 

behandelingsovereenkomst hebben met de 
opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 7:446 
lid 1 en 2 BW3 en

2. de artsen, die vallen onder de zogenaamde 
schakelbepaling en géén behandelings-
overeenkomst hebben maar geneeskundige 
handelingen verrichten in opdracht van een 
derde, waarbij bepaalde (nadrukkelijk omschreven) 
derdenbelangen aan de orde zijn (art 7:446 lid 5 
BW).4

Uit de tekst van de WGBO valt niet anders op te 
maken dan dat het in het laatste geval gaat om 
geneeskundig handelen, wat niet noodzakelijkerwijs 
en ook niet in de eerste plaats gericht is op de 
belangen van de cliënt, maar met name ziet op de 
belangen van die derde. Artikel 7:446 lid 5 BW ziet 
dus op medische keuringen of beoordelingen voor 
een (beoogde) arbeidsverhouding, opleiding of 
burgerrechtelijke verzekering. Medisch adviseurs van 
verzekeraars vallen dus per definitie in groep 2 en 
dus onder de werking van artikel 7:446 lid 5 BW. Zij 
hebben derhalve géén behandelingsovereenkomst 
met de opdrachtgever of de onderzochte, maar 
dienen zich, zoals blijkt uit artikel 7:464 lid 1 BW, 
wél te houden aan de zorgvuldigheidsregels en de 
patiëntenrechten zoals die zijn vastgelegd in de 
WGBO (voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich 
daartegen niet verzet5). Tenslotte mag daarbij niet 
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onvermeld blijven, dat de onderzochte geen vrije 
keuze heeft ten aanzien van deze medisch adviseurs 
of medische deskundigen.

Hoe zit dat dan met medisch adviseurs van (de 
belangenbehartigers van) slachtoffers? Men kan 
mijns inziens onmogelijk volhouden, dat de 
medisch adviseur van de belangenbehartiger (= 
de gemandateerde van de cliënt) een derde is in 
de zin van artikel 7:446 lid 5 BW, zoals men uit 
de verdere beschrijving van Rooijackers destijds 
zou kunnen opmaken. Overigens blijkt uit artikel 
7:446 lid 1 BW dat een behandelingsovereenkomst 
ook tot stand kan komen in opdracht van/ met 
een ander dan de onderzochte zelf. Volgens 
artikel 7:450 dient de onderzochte in dat geval 
wel nadrukkelijk toestemming te geven tot het 
doen van verrichtingen, noodzakelijk voor de 
uitvoering van die overeenkomst. Ook het begrip 
‘verrichtingen’ wordt overigens breed geformuleerd 
in de WGBO en komt in feite eveneens neer op alle 
handelingen, die in de hoedanigheid van arts of 
tandarts worden verricht, dus ook dossierstudie. In 
casu gaat het dus meestal om een beoordeling van 
de gezondheidstoestand in een medicolegale context 
en het geven van raad of advies aan de onderzochte. 
Aan de opdrachtgever mag slechts met toestemming 
van de onderzochte geadviseerd/ gerapporteerd 
worden. Ook hier geldt primair en onverkort het 
medisch beroepsgeheim. Slechts met toestemming 
van de onderzochte mag door de arts aan een ander 
dan de patiënt mededelingen worden gedaan, dus 
ook niet aan de belangenbehartiger/opdrachtgever. 
De stelling, dat de medisch adviseur van het 
slachtoffer geen relatie heeft met de onderzochte is 
mijns inziens daarmee niet houdbaar.

De medisch adviseur van het slachtoffer geeft de 
onderzochte en diens belangen-behartiger immers 
raad en advies over de (on)mogelijkheden om 
vanuit medische optiek plausibel te maken dat de 
door hem/haar geclaimde gezondheidsschade op 
medische gronden kan of moet worden toegerekend 
aan het ongeval/ de medische beroepsfout/ de 
arbeidsomstandigheden et cetera en langs welke 
medische wegen dit bewijs dan geleverd zou 
kunnen worden (het medisch traject). Hij staat 
dus de onderzochte bij  het voldoen aan diens 
bewijsplicht van de opgelopen gezondheidsschade. 
Hij bouwt daartoe een dossier op en draagt 
daarvoor argumenten aan. Dat laatste betreft de 
medische onderbouwing betreffende zowel de 
causaliteitsaspecten als de aard en omvang van de 
gezondheidsschade. De medisch adviseur tracht 
daarbij aan de onderzochte ook een zo goed mogelijk 
inzicht te geven in de (redelijke) kans op succes 
voor de bewijslevering, nogmaals vanuit medisch 
oogpunt. Daarvoor is ook enige, liefst iets meer dan 
rudimentaire, kennis van de juridische achtergrond 

van de vraagstelling gewenst en dienaangaande 
ook voortdurend goed overleg met de juridisch 
belangenbehartiger. Zowel de juridische als de 
medische professie zijn immers beroepen waarbij de 
professionele autonomie hoog in het vaandel staat, 
elk met hun eigen beroepsregels en tuchtrechtspraak. 
Een goede multidisciplinaire taakafbakening en 
taakomschrijving is noodzakelijk om beide professies 
tot hun recht te laten komen. Multidisciplinair 
werken vergt altijd intensieve communicatie om 
verschillen in denken, cultuur, begrip, kennis, taal 
et cetera te kunnen overbruggen. De taak van de 
medisch adviseur van het slachtoffer is primair 
zuiver adviserend en ondersteunend aan het 
juridisch proces. Hij is dus niet een soort neutraal 
technisch deskundige, die even ‘de schade’ vaststelt 
(‘partijdeskundige’). Hij geeft evenmin een oordeel 
ten behoeve van een derde, waarvan een materiële 
verstrekking door die derde rechtstreeks afhankelijk 
is. Het staat de cliënt in principe geheel vrij een 
second opinion in te winnen, als deze zich niet kan 
vinden in het gegeven advies.

De enige steekhoudende gevolgtrekking kan derhalve 
niet anders luiden dan dat de medisch adviseur van de 
belangenbehartiger een civielrechtelijke behandelings-
overeenkomst heeft met de opdrachtgever in de zin 
van de WGBO, voor de (goede) uitvoering waarvan de 
medewerking van de cliënt/ onderzochte een conditio sine 
qua non is.

Van de bepalingen in de WGBO kan niet ten nadele 
van de patiënt worden afgeweken (artikel7:468 BW).
Deze vaststelling heeft naar mijn oordeel belangrijke 
gevolgen voor de relatie medisch adviseur - 
belangenbehartiger/ cliënt maar ook voor de rol van 
de medisch adviseur ten opzichte van de wederpartij. 
Ik noem een aantal van deze gevolgen.

Onderzoeksplicht en professionele autonomie van 
de medisch adviseur
Een medisch adviseur van het slachtoffer dient 
in staat te worden gesteld zelfstandig door hem 
noodzakelijk geacht onderzoek in te stellen bij het 
in kaart brengen van de medische ongevalsgevolgen 
en op de door hem noodzakelijk geachte wijze 
een medisch dossier op te bouwen ( artikel 448 en 
454 WGBO). Dit dient te geschieden volgens de 
professionele standaard. Alleen al uit praktische 
en kostenoverwegingen is eigen of gedelegeerd 
fysiek cliëntenonderzoek in dat stadium meestal 
onnodig en overbodig maar in geselecteerde gevallen 
kan dat soms heel nuttig en zelfs noodzakelijk 
zijn, bijvoorbeeld om het verdere beleid te 
kunnen bepalen of als de ingewonnen informatie 
onvoldoende antwoord biedt op de heersende 
juridische vragen. Revisie van röntgenonderzoek of 
ander hulponderzoek is regelmatig aan de orde. Ook 
vragenlijsten en (telefonisch) contact met de cliënt 
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zijn soms nuttige onderzoekinstrumenten. Helaas 
wordt rechtstreeks contact tussen cliënt en medisch 
adviseur door sommige belangenbehartigers als 
uiterst ongewenst (zelfs bedreigend?) ervaren. 
Het zal duidelijk zijn, dat voor een goede 
taakvervulling conform de professionele normen 
de medewerking van de onderzochte onontbeerlijk 
is. Wanneer de vraag van de belangenbehartiger 
zich bijvoorbeeld strikt beperkt tot een technische 
uitleg van de betekenis van de inhoud van medische 
gegevens is er geen sprake van een geneeskundige 
behandelingsovereenkomst. Zodra er echter 
gevraagd wordt naar een professioneel oordeel is 
dat wel degelijk het geval. De medisch adviseur 
van het slachtoffer is echter meestal niet slechts 
een wandelend woordenboek voor de advocaat, al 
valt die functie zeker niet te onderschatten noch 
te vermijden in dit circuit.6 Advocaten plegen 
helaas nogal eens ondeskundig of onvolledig (of 
beide) medische informatie te verzamelen. Ook heb 
ik zelfs -jammer genoeg meer dan eens- moeten 
vaststellen, dat ‘onwelgevallige informatie’ door 
de belangenbehartiger werd gefilterd, zelfs voor de 
eigen medisch adviseur. De ervaring leert bovendien 
dat behandelend artsen veel eerder bereid zijn tot 
uitgebreidere intercollegiale gegevensuitwisseling 
en vooral ook gedachtewisseling dan wanneer een 
belangenbehartiger/ niet-medicus zich meldt. Ik vind 
het ronduit onprofessioneel, dat belangenbehartigers 
zichzelf de opbouw van een medisch dossier toe-
eigenen en dat medisch adviseurs instemmen met dit 
gebrek aan armslag (wat in feite inperking betekent 
van hun professionele autonomie) en hun advies 
formuleren op basis van feitenverzameling door 
een medische leek. Onderzoek naar pre-existente 
factoren en predispositie bij het slachtoffer vereist 
vaak inzage in dossiers en gerichte vraagstellingen en 
komt al snel op het terrein van ook voor de jurist-
belangenbehartiger onnodige schending van de 
medische privacy. Mijn ervaring leert dat cliënten 
zich vaak zeer ongemakkelijk voelen als juristen diep 
gaan graven in hun medische voorgeschiedenis maar 
dat zij daar wegens hun afhankelijke positie niet 
snel tegen zullen durven protesteren. Niet zelden 
wordt door advocaten routinematig het volledige 
huisartsendossier opgevraagd en in zijn geheel 
zonder enige kennis of benul van (de relevantie van) 
de inhoud naar verzekeraars doorgestuurd.7 Als we 
spreken over rolperceptie vallen hier toch wel wat 
wenkbrauwen te fronsen. ‘Schoenmaker, blijf bij je 
leest’ zou ik hier willen zeggen.
Ik zou er sterk voor willen pleiten, dat de medisch 
adviseur van het slachtoffer vanuit de GBO met 
de opdrachtgever wordt gemachtigd op te kunnen 
treden als vertrouwensarts van cliënten, dat hij 
uit dien hoofde het recht op informatie, inzage en 
desgewenst afschrift kan uitoefenen namens de 
cliënt (verlengde arm constructie). De heersende 
praktijk is nu veelal dat de behandelend arts 

wordt gemachtigd informatie ‘vrij’ te geven en 
dus ontheven wordt van het beroepsgeheim. Deze 
werkwijze is gestoeld op de KNMG-regelgeving voor 
artsen die informatie moeten verstrekken  
aan derden, niet aan de patiënt zelf. Men laat in dat 
geval dus de beoordeling van de relevantie van de 
vrij te geven gegevens over aan de (op dit gebied 
weinig ervaren en niet erg deskundig) behandelend 
arts. De behandelend arts moet dus een afweging 
maken welke gegevens hij voor beantwoording 
van de vraagstelling relevant acht en dat houdt 
eigenlijk al een vorm van voorselectie en indirect 
dus ook advies in. Het stellen van vragen met een 
juridisch tintje (causaliteit, prognose, beperkingen 
etc.) aan behandelend artsen is bovendien in strijd 
met de beroepsregels, die artsen volgens bestaande 
tuchtrechtelijke jurisprudentie verbieden dergelijke 
vragen te beantwoorden, omdat zulks hen in 
conflict kan brengen met hun patiënten en dus 
de arts-patiënt relatie ernstig kan verstoren en 
beantwoording bovendien vaak ook niet tot hun 
deskundigheid behoort. Vragen staat natuurlijk vrij 
maar antwoorden in dit geval niet. Het is juister en 
zorgvuldiger de eigen medisch adviseur, die volledig 
op de hoogte is/hoort te zijn welke vragen spelen in 
het schaderegelingstraject, deze afwegingen toe te 
vertrouwen. De claimant machtigt dan dus niet de 
behandelend arts zijn beroepsgeheim te doorbreken, 
doch machtigt zijn medisch adviseur namens hem/
haar de patiëntenrechten (informatierecht, recht 
op inzage en afschrift) uit te oefenen, zodat hij 
kan voldoen aan de op hem rustende bewijsplicht 
van zijn schade. Dit is geheel in overeenstemming 
met het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt 
met betrekking tot zijn medische gegevens, 
zoals neergelegd in de WGBO en zijn recht op 
privacybescherming via het medisch beroepsgeheim. 
De medisch adviseur heeft immers zwijgplicht. 
Dat betekent, dat hij zelfs de belangenbehartiger/
opdrachtgever niet mag informeren/ adviseren 
zonder gerichte toestemming van de patiënt en 
al zeker niet derden, waaronder ook de medisch 
adviseur van de wederpartij. Deze toestemming 
dient te blijken uit de machtiging.

Uitwisselen van adviezen versus medisch 
beroepsgeheim
De medisch adviseur van de onderzochte/ de 
belangenbehartiger is ingevolge de WGBO 
volledig, evenals een curatief behandelend arts, 
gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Er 
kan dus ook geen sprake van zijn dat deze vanuit 
zijn WGBO-relatie met de opdrachtgever, of dit 
nu de belangenbehartiger dan wel de onderzochte 
zelf rechtstreeks is, door anderen verplicht kan 
worden als regel zijn adviezen of in zijn bezit 
zijnde irrelevante gegevens uit te wisselen met de 
(medisch adviseur van) wederpartij. De regelgeving 
vanuit het NPP en ook de werkgroep Normering 
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Personenschade en enkele rechterlijke uitspraken 
van lagere rechters dienaangaande zijn mijns 
inziens op dit punt dan ook ronduit in strijd met 
de juridische positie van de medisch adviseur van 
het slachtoffer en ‘dwingen’ hem zich potentieel 
tuchtrechtelijk verwijtbaar op te stellen. De medisch 
adviseur van het slachtoffer heeft niet primair tot 
taak de gezondheidsschade ‘vast’ te stellen teneinde 
claims toe te wijzen of af te wijzen, maar begeleidt 
veeleer het medisch traject dat uiteindelijk tot 
die vaststelling of liever gezegd -vanwege de vele 
onzekere factoren- taxatie moet leiden. Hij deelt zijn 
eigen taxatie dienaangaande natuurlijk wel mede 
aan de jurist en/of de cliënt. Wanneer er ruimte 
is voor twijfel zal hij niet te snel geneigd zijn deze 
ruimte te verkleinen door het innemen van al te 
rigide standpunten. Het aloude klinische adagium 
‘in dubio abstine’ geldt ook hier. Zijn beoordeling 
bevat naast wit- en zwarttinten vooral dus ook vaak 
grijstinten. Bij twijfel dient immers uiteindelijk 
de jurist/de rechter te beslissen over de ‘redelijke 
toerekening’, al zal de laatste voorafgaand aan zijn 
beslissing zich toch meestal door een medicus laten 
voorlichten over de medische plausibiliteit van de 
geclaimde gezondheidsschade. De feitelijke gegevens 
vanuit het behandelend circuit zijn daarbij uiteraard 
behulpzaam, maar juristen verliezen daarbij nogal 
eens uit het oog, dat deze gegevens zijn verzameld 
en vastgelegd met het oog op de behandeling en 
niet met het oog op de juridische vraagstelling bij 
letselschade. Dat geldt a fortiori voor conclusies 
in intercollegiale klinische correspondentie en 
de inhoud van huisartsendossiers. Een bekend 
fenomeen is het ‘therapeutisch optimisme’ van 
artsen en paramedici, die vaak heel tevreden 
zijn over het resultaat van hun inspanningen, 
terwijl de patiënt desondanks van mening is dat 
hij toch best veel heeft moeten inleveren. Dat 
geldt ook ten aanzien van de prognosestelling. 
Uit wetenschappelijk oogpunt is het een bekende 
valkuil voor foutieve conclusies om gegevens die in 
een bepaalde context zijn verzameld en vastgelegd 
klakkeloos te transporteren naar een geheel ander 
referentiekader, in dit geval het juridische, en dus 
achteraf een andere, niet bedoelde, lading te geven. 
Advocaten willen -mijns inziens ten onrechte- 
zoals gezegd het adviesrapport van de medisch 
adviseur van het slachtoffer nogal eens zien zoals 
dat van bijvoorbeeld een expert brandschade of 
autoschade. Mensen zijn echter geen auto’s met 
een kapotte bumper of deuk, die eenvoudig kan 
worden waargenomen en dus vastgesteld. De 
analyse van gezondheidsschade is een zeer veel 
ingewikkelder proces met name ook vanwege de 
causaliteitsproblematiek en de medisch adviseur 
van het slachtoffer dient dit proces professioneel 
te begeleiden. Zonder specifiek daarop gericht 
eigen (of desnoods gedelegeerd) onderzoek kan 
van een ‘vaststelling’ in engere zin al helemaal 

geen sprake zijn, hooguit van een interpretatie van 
de onderzoeksgegevens van anderen. De medisch 
adviseur van het slachtoffer toetst het standpunt 
van de medisch adviseur van wederpartij, die voor 
zijn opdrachtgever de gezondheidsschade moet 
(doen) beoordelen en vaststellen. Hij is desgevraagd 
(door de belangenbehartiger) bereid verschillen 
in inzichten of door hem noodzakelijk geachte 
stappen in het medisch traject die tot die vaststelling 
moet leiden intercollegiaal met de medisch 
adviseur van wederpartij te bespreken en/of toe 
te lichten. Dat is dus niet hetzelfde als juridische 
belangenbehartiging.  Een medisch adviseur van het 
slachtoffer dient zich te onthouden van acties buiten 
zijn vakgebied, die juridische gevolgen (kunnen) 
hebben voor de schaderegeling, zoals het al dan niet 
erkennen van materiële schadecomponenten. Dat 
kan trouwens in bovengeschetste situatie ook niet 
gelet op zijn beperkte mandaat als adviserend arts.

Uitwisselen van medische gegevens versus medisch 
beroepsgeheim
Er kan dus op basis van zijn bovenbeschreven 
medisch-juridische positie ook geen sprake van 
zijn dat de medisch adviseur van het slachtoffer 
kan worden verplicht tot het inbrengen 
allerlei irrelevante gegevens, zoals volledige 
huisartsendossiers ‘op afroep’, een praktijk die 
meer en meer gemeengoed leek te gaan worden na 
boven reeds vermelde zeer ongelukkige uitspraken 
van lagere rechters en de ’regels’ van het NPP en de 
werkgroep Normering Personenschade. Het feit, dat 
patiënten zelf recht op informatie en inzagerecht 
in hun dossiers hebben (een recht dat primair is 
bedoeld om de hulpverlener te kunnen toetsen) kan 
niet door derden worden ‘gekaapt’, waardoor de 
bescherming die het medisch beroepsgeheim hoort 
te bieden langs een omweg buiten spel wordt gezet 
(‘Amerikaanse toestanden’).
Het principe van de goede trouw, dat veronderstelt 
dat voor de schaderegeling van belang zijnde 
relevante gegevens worden kenbaar gemaakt 
aan de wederpartij, plicht tot exhibitie ex artikel 
21 Rv, dient niet te ontaarden in de plicht tot 
exhibitionisme! Gelukkig heeft het Hof Arnhem 
daar in 2006 een veel genuanceerder uitspraak 
over gedaan dan enige lagere rechters in eerdere 
instantie.8 Ook de Hoge Raad heeft in een tweetal 
vonnissen omtrent het blokkeringsrecht (HR 26 
maart 20049, 12 augustus 200510) betoogd dat dit 
recht door het slachtoffer niet op voorhand hoeft te 
worden prijsgegeven in een letselschadeprocedure, 
noch voor de rechter noch in der minne. Niet valt 
in te zien dat deze zelfde redenering niet opgaat 
voor de andere patiëntenrechten zoals het recht 
op de beschermende werking van het medisch 
beroepsgeheim. Uiteraard doel ik dan uitsluitend op 
die gegevens waarvan zonneklaar is dat zij op geen 
enkele wijze als relevant kunnen worden aangemerkt. 
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Te vaak wordt het verzoek om dossierafgifte gedaan 
door de jurist van de verzekeraar of een letselbureau 
en lijkt het verzoek meer op een verkapte 
hengelexpeditie in verboden viswater dan op de door 
diens medisch adviseur gevoelde noodzaak van meer 
inzicht in de voorgeschiedenis.

Deze uitspraken zijn eens te meer een krachtig 
pleidooi voor een door alle partijen als zorgvuldig 
ervaren medisch traject, waarbij juristen niet 
primair de regie zouden moeten willen voeren.11 
De medisch adviseur van het slachtoffer kan vanuit 
zijn medisch-juridische positie ingevolge de WGBO 
een belangrijke bijdrage leveren aan de bewaking 
van de patiëntenrechten en het zuiver houden 
van het schaderegelingstraject. De verschillende 
connotaties die artsen en juristen hebben bij het 
gebruik van vaktaal en bepaalde termen maakt 
intensieve gedachtewisseling tussen beide groepen 
beroepsbeoefenaren dwingend noodzakelijk. Zowel 
de medisch adviseur van het slachtoffer als de 
medisch adviseur van wederpartij dragen ieder hun 
eigen verantwoordelijkheid bij het omgaan met 
medische gegevens in een niet-medische omgeving.12 

Een bijzondere situatie, die zich in mijn praktijk 
enkele malen heeft voorgedaan, is die waarbij 
het deskundigenrapport verrassende nieuwe 
toevalsbevindingen bevat, die aan de onderzochte 
niet bekend waren.13 De medisch adviseur van het 
slachtoffer heeft hier als goed hulpverlener duidelijk 
een taak bij het in goede banen leiden door overleg 
te plegen met de huisarts en er tezamen met de 
deskundige voor zorg te dragen dat het slachtoffer 
op verantwoorde wijze kennis krijgt van dit (vaak 
slechte) nieuws. 

Medische deskundigheid
Terzijde zou ik willen opmerken, dat de medisch 
adviseur in het algemeen op het terrein van 
letselschade in veel gevallen medisch gezien een 
generalist is met soms -helaas vaker niet dan 
wel- meer specifieke en meer diepgaande kennis 
op bepaalde deelterreinen van de geneeskunde. 
Geen enkele medisch adviseur is dus de ultieme 
deskundige op alle uiteenlopende geneeskundige 
vakgebieden en kan dat ook niet zijn en dat 
bewustzijn zou tot enige bescheidenheid moeten 
nopen. Wel kan een ervaren medisch adviseur met 
voldoende klinisch inzicht zijn medische kennis en 
ervaring toepassen in een medico-legale context. Er 
zou al veel gewonnen zijn als de medisch adviseur 
zich vaker dan nu het geval is zou beperken tot 
het streven naar een deugdelijk medisch traject 
(als procesbegeleider dus), waarbij het probleem zo 
nodig uiteindelijk bij een ‘echte’ deskundige op het 
gewenste specifieke vakgebied terecht komt met de 
goede vragen. Hij moet dan ook liefst beschikken 
over een goed netwerk van consulenten, die hem 
kunnen bijstaan als hij meer onbekend terrein 

betreedt en daar waar nodig is niet schromen een 
consulent te raadplegen en/of expertise te adviseren. 
In dat opzicht zou het uitwisselen van inzichten 
en het invullen van het verdere medisch traject 
tussen de medisch adviseur van wederpartij en de 
medisch adviseur van het slachtoffer wel degelijk 
een nuttige bijdrage aan het schaderegelingsproces 
kunnen leveren, zolang de dokters maar niet op de 
stoel van de jurist gaan zitten. Helaas beschouwen 
belangenbehartigers, maar trouwens ook en vooral 
verzekeraars, hun medisch adviseur vaak wel degelijk 
als de ultieme deskundige voor elke medische 
vraagstelling, hetgeen het schaderegelingsproces 
onnodig doet escaleren. Erger nog: vele medisch 
adviseurs doen dit zelf ook en versterken daarmee dit 
beeld.14

De medisch adviseur van het slachtoffer is dus een 
hulpverlener van de cliënt conform artikel 7:446 
lid 1 en 2 BW en voert in dit verband -steeds in 
zorgvuldige afstemming met de opdrachtgever-jurist- 
ten behoeve van het juridisch proces een aantal 
professioneel zelfstandige taken uit:

* Hij is professioneel verantwoordelijk voor het 
onderzoek en bouwt o.a. een medisch dossier 
op en verzamelt daartoe de relevante feitelijke 
gegevens uit het behandelend circuit en eventueel 
uit andere bronnen (arbodossier, UWV, et cetera), 
die betrekking hebben op de aard en de omvang 
van het overkomen letsel, de prognose daarvan en 
de eventuele voor de schaderegeling van belang 
zijnde bijkomende en interfererende factoren 
(predispositie en pre-existentie).

* Hij volgt het genezingsproces bij het slachtoffer 
door op gezette tijden en zeker bij nieuwe 
ontwikkelingen nadere follow-up informatie te 
verzamelen. Ook bij re-integratie activiteiten kan 
zijn ondersteuning van belang zijn.

* Hij stelt onderzoek in naar de relatie tussen de 
geclaimde gevolgen voor de gezondheidstoestand 
en de letseltoedracht: de causaliteit.

Daarbij dient de medisch adviseur van het slachtoffer 
nadrukkelijk kennis te hebben van en rekening te houden met 
de juridisch context van de definitie van het causale verband 
en de bewijsvoering van dit verband. Het begrip ‘medische 
causaliteit’ heeft in deze context slechts een beperkte betekenis, 
namelijk daar waar het medisch causale verband tussen de 
geclaimde ongevalsgevolgen en het ongeval op medische gronden 
voor onmogelijk moet worden gehouden. In alle overige gevallen 
dient het causale verband zowel kwantitatief als kwalitatief 
medisch zodanig te worden beschreven en beargumenteerd 
dat de jurist in staat wordt gesteld te komen tot een juiste 
juridische toerekening van de letselgevolgen. Er is in het laatste 
geval mijns inziens dan ook geen fundamenteel verschil 
tussen medische en juridische causaliteit. Dit onderscheid 
(natuurwetenschappelijk versus normatief) is kunstmatig en 
leidt tot onnodige polarisatie. Beide relaties zijn immers ‘waar’, 
zoals dat voor tal van andere denkbare causale verbanden ook 
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geldt.  Een voor de probleemstelling relevante causale relatie 
dient volgens moderne wetenschapsfilosofische inzichten (Karl 
Popper) altijd eerst nauwkeurig gedefinieerd te worden. In het 
schaderegelingsproces is deze relatie per definitie gemengd 
medisch-juridisch van aard (hoe zou de gezondheidssituatie 
nu en in de toekomst zijn geweest het ongeval weggedacht...). 
Alleen al het laatste deel van deze zin geeft aan dat er nagenoeg 
altijd sprake is van vergelijking met een virtuele situatie met 
alle onzekerheid, die dat met zich meebrengt zowel voor de 
dokter als voor de rechter. Het probleem is dus niet dat de 
medici onjuiste normen hanteren, maar dat de juridisch 
relevante normen voor zover door de medicus te beoordelen 
aan de medicus onvoldoende worden duidelijk gemaakt.  Ook 
de zogenaamde IWMD-vraagstelling bevat -hoe goedbedoeld 
ook- voor de meeste medisch deskundigen nog te veel 
onduidelijkheden om als panacee voor dit probleem te kunnen 
worden gezien. De rechter dient aan de hand van de door de 
deskundige gehanteerde causaliteitsredenering te toetsen of deze 
juridisch relevant is (juridisch ‘waar’) en bij twijfel vaker door 
te vragen. De suggestie om de deskundigen beter te informeren 
en ook de rechter ook te doen bijstaan door een geneeskundig 
adviseur is dan ook toe te juichen. De opvatting dat de rechter 
altijd tot de goede toerekening komt als hij maar beschikt over 
de juiste medische feiten is heel twijfelachtig. Ik hoef alleen 
maar te wijzen op een vonnis inzake het gebruik van de term 
‘kwakzalver’, waarbij de rechter wetenschappelijk bezien 
toch wel heel aanvechtbaar omging met de interpretatie van 
medisch-wetenschappelijke ‘feiten’.  Wat is erger: kwakzalverij 
of beunhazerij?

* Hij licht het slachtoffer en diens 
belangenbehartiger steeds in omtrent zijn 
bevindingen/ taxaties en de conclusies die 
daaruit moeten of kunnen worden getrokken 
voor de schaderegeling.

Dit kan ook betekenen, dat hij het slachtoffer/ de 
belangenbehartiger moet mededelen en uitleggen, dat op strikt 
medische gronden de bewijslevering lastig of zelfs niet mogelijk 
is. Ook als vertrouwensarts blijft de medisch adviseur van het 
slachtoffer altijd professioneel autonoom ten aanzien van zijn 
medische beoordeling en conclusies.

* Hij treedt desgevraagd in overleg met de medisch 
adviseur van wederpartij omtrent de uitvoering 
van dit medisch traject en wisselt de relevante 
feitelijke gegevens uit.

De medische gegevens dienen dus niet als regel tussen juristen 
te worden uitgewisseld. Zowel de medisch adviseur van het 
slachtoffer als de medisch adviseur van wederpartij dragen de 
verantwoordelijkheid om de wederzijdse juridisch behandelaren 
in te lichten omtrent hun bevindingen aan de hand van het 
ingestelde onderzoek. In hoeverre rechtstreekse inzage in stukken 
uit het behandelend circuit daarbij dienstig kunnen zijn is 
ter beoordeling van de medisch adviseurs. Gewaakt dient te 
worden voor onnodige juridisering van medische gegevens/
dossiers uit het behandelend circuit. Dat kan leiden tot ernstige 
misslagen. Het bestuderen van volledige ziekenhuisdossiers 
en huisartsendossiers door juristen lijkt mij bijvoorbeeld een 
volstrekt zinloze aangelegenheid en vraagt om misinterpretaties.

* Hij toetst of het standpunt van de medisch 
adviseur wederpartij medisch bezien houdbaar is 
en in overeenkomst met de (beschikbare) feiten 
en wisselt zo nodig en desgevraagd medische 
argumenten, wanneer dat standpunt niet wordt 
gedeeld.

* Tenslotte -wanneer het overleg tussen de medisch 
adviseur wederpartij en de medisch adviseur 
van het slachtoffer niet leidt tot een eensluidend 
gezamenlijk standpunt omtrent de medische 
uitgangspunten voor een letselschadebeoordeling 
of wanneer nader onderzoek geboden is- zal 
de medisch adviseur van het slachtoffer indien 
enigszins mogelijk in goede samenspraak met 
de medisch adviseur wederpartij en ook met 
terugkoppeling naar de juridische zaakwaarnemers 
van beide partijen desgevraagd opdracht geven tot 
een neutraal deskundigenonderzoek.

Bij deze samenspraak komen onder andere de persoon van 
de beoogde deskundige, diens specialisme en de inhoud van 
de vraagstelling aan de orde. Het ligt daarbij mijns inziens 
voor de hand dat bij een minnelijke situatie de opdracht voor 
een deskundigenonderzoek uitgaat van de medisch adviseur 
namens het slachtoffer, op wie in kwesties van wettelijke 
aansprakelijkheid tenslotte de bewijsplicht rust. Wanneer 
de onderzoeksopdracht (mede) uitgaat van de claimant casu 
quo, diens medisch adviseur/ belangenbehartiger valt de in 
der minne aangestelde neutrale deskundige eveneens geheel 
onder de werking van artikel7:446 lid 2 en niet lid 5 van de 
WGBO!  Dat zou gevolgen moeten hebben voor de opzet van 
de procedure bij een dergelijk onderzoek. De vigerende praktijk 
is vaak in strijd met dit gegeven, bijvoorbeeld doordat het 
NPP mijns inziens geheel ten onrechte heeft gesteld dat beide 
partijen door de deskundige gelijktijdig in het bezit moeten 
worden gesteld van het rapport. Een beslissing tot blokkeren 
hoeft mijns inziens pas te worden genomen als de definitieve 
versie van het rapport beschikbaar is. Het staat het slachtoffer 
geheel vrij daar eerst met zijn belangenbehartiger en/of 
medisch adviseur over te willen overleggen.

Slotconclusie: de medisch-juridische positie van de 
medisch adviseur van het slachtoffer is onvoldoende 
duidelijk vastgelegd en gewaarborgd in de huidige 
uitvoeringspraktijk van de letselschaderegeling. 
De medisch adviseur heeft een GBO met de 
betrokkene. Het zou voor de kwaliteit van zijn 
advisering zonder meer aanbevelenswaardig 
zijn ook als vertrouwensarts van het slachtoffer 
op te treden al maakt dat uiteindelijk materieel 
weinig of niets uit met betrekking tot diens 
medisch-juridische positie ten opzichte van de 
belangenbehartiger en vooral derden. Wel zou dit 
van belang zijn voor de duidelijkheid ten opzichte 
van de informatie-verstrekkende artsen en dus zijn 
onderzoeksmogelijkheden (adequate dossieropbouw) 
vergroten. Het zou gelet op de toenemende 
professionalisering van deze beroepsgroep aan te 
bevelen zijn dat er een werkbare vorm van een 
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professioneel statuut wordt ontwikkeld. Helaas is 
multidisciplinair denken en vooral werken voor veel 
juristen nog steeds erg wezensvreemd.
In het licht van bovenstaande analyse is het pleidooi 
voor één medisch adviseur voor beide partijen in 
mijn ogen onhoudbaar. Een dergelijke constructie 
zou immers leiden tot een onmogelijke spagaat 

voor de betrokken medisch adviseur. Die kan niet 
gelijktijdig als vertrouwensarts het slachtoffer 
bijstaan bij diens bewijslevering en tegelijkertijd 
voldoen aan de opdracht wederpartij te informeren 
over de zwakten in deze bewijslevering. Dit is een  
dr. Jekyll en mr. Hyde scenario, wat voor een arts 
ook echt een horrorscenario zou moeten zijn.

Referenties:
1. LETSEL & SCHADE 2006 nr.4, p.13 e.v.
2. De toevoeging ‘individueel’ heeft tot een uitspraak geleid van diezelfde BIG-rechter (CTG 2005.056). In een casus waarbij 

een medisch adviseur van een ziekenhuisverzekeraar werd aangesproken op diens gedrag jegens een slachtoffer van een 
veronderstelde medische fout, werd het slachtoffer als klagende partij niet ontvankelijk verklaard, omdat deze MA zich 
bezighield met de beoordeling van (het handelen van) de behandelend arts en niet met het beoordelen van de individuele 
gezondheidstoestand van de klager ook al beschikte hij daarbij noodzakelijkerwijs over het volledige patiëntendossier.

3. Artikel 7:446 lid 2 BW: Onder handelingen op het gebied van de geneeskunst worden verstaan:
 a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een 

persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn 
gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen;

4. Artikel 7:446 lid 5 BW: Geen behandelingsovereenkomst is aanwezig, indien het betreft handelingen ter beoordeling 
van de gezondheidstoestand of medische begeleiding van een persoon, verricht in opdracht van een ander dan die 
persoon in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen, de toelating tot een verzekering of voorziening, 
of de beoordeling van de geschiktheid voor een opleiding, een arbeidsverhouding of de uitvoering van bepaalde 
werkzaamheden.

5. Artikel 7:464 lid 1 BW
6. Voorbeeld uit de praktijk: de advocaat van meneer A. heeft zelfstandig medische inlichtingen bij de huisarts ingewonnen. 

Daarin komt het woord dens-fractuur voor. De advocaat grijpt naar zijn papieren medisch woordenboek en leert dat het 
woord dens tand betekent in het latijn en fractuur breuk. Ha, denkt de advocaat en schakelt een tandarts in voor het 
maken van een rapport. Voor niet-artsen: een dens-fractuur is een fractuur van een uitsteeksel van de tweede halswervel 
en meestal een gevaarlijk -vaak dodelijk- letsel op orthopedisch/ neurologisch terrein.

7. Als privacygevoelig worden veelal bijvoorbeeld seksuele en relationele gegevens gezien maar wie wil er nu, dat zijn 
jeukende aambeien ‘op straat’ komen te liggen als hij zijn enkel heeft gebroken? Een medisch dossier en zeker dat van een 
huisarts is meestal een bonte verzameling van gegevens opgebouwd gedurende de levensloop, die voor het merendeel niet 
relevant is voor de schaderegeling en die bovendien vaak genoteerd zijn op een wijze die voor de leek niet eenvoudig te 
interpreteren is.

8. Gerechtshof Arnhem 27-06-2006, LJN AY5556
9. HR 26-03-2004, LJN AO1330, r.o.5.4.
10. HR 12-08-2005, LJN AT3477, r.o 3.4.5
11. Equality of arms is een fraai processueel begrip maar wat nu als het helemaal geen ‘arms’ betreft, maar volstrekt nodeloze 

schending van de medisch privacy, geboren uit mateloze achterdocht of hengeldrift? Er zijn mijns inziens volop 
mogelijkheden om hier een genuanceerder en zorgvuldiger beleid te voeren, dan standaard de claimant te verzoeken om 
volledige dossierafgifte. De gedragsregels, die de KNMG al sinds jaar en dag hanteert voor het inwinnen en uitwisselen van 
informatie geven daartoe al heel bruikbare handvaten. Helaas willen MAA’s daar meestal niet aan en sommige rechters 
dus helaas ook niet. 

12. De verantwoordelijkheid van zowel MAS als MAA wordt op wel zeer duidelijke wijze verwoord in de Gedragsregels voor 
Artsen van de KNMG bij het omgaan met medische gegevens: Ik wijs in dit verband op punt III-5: ’Brieven en andere 
bescheiden bevattende medische en/of privacygevoelige gegevens, die gericht zijn aan artsen, werkzaam in een organisatorisch 
verband, dienen uitsluitend te worden geopend en onder ogen te komen van de arts voor wie deze gegevens zijn bestemd of door 
personen, die door de arts nadrukkelijk zijn geautoriseerd.’ Hoe schril is deze regel in tegenspraak met de praktijk waar 
röntgenfoto’s onder het bureau van de behandelaar worden bewaard en gegevens vaak al zijn doorgestuurd naar de 
behandelaar aan de andere zijde voordat inschakeling van een medisch adviseur heeft plaatsgevonden.

13. Voorbeeld: het neurologisch deskundigenonderzoek bij een whiplashslachtoffer leverde als diagnose en verklaring voor 
enkele neurologische verschijnselen op dat het hier ging om een geval van niet-ongevalsgerelateerde multipele sclerose, 
een diagnose die tot dusver niet was onderkend. In een ander geval werd bij toeval een naar later bleek kwaadaardige 
tumor gevonden. 
De betreffende cliënten waren hier uiteraard niet van op de hoogte. Wanneer een dergelijke conclusie eerst bij de juristen 
terecht zou komen, die de draagwijdte daarvan niet of onvoldoende kunnen overzien, zou een dergelijke situatie kunnen 
leiden tot zeer ongewenste gevolgen voor de onderzochte.
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14. Huisartsen weten weinig van veel, specialisten weten veel van weinig, medisch adviseurs zijn geniaal: zij weten alles van 
niks!

15. Een diabetespatiënt krijgt een ongeval met een belangrijk weke delenletsel. Deze wond gaat infecteren. De vraag luidde: 
welke gevolgen schrijft u toe aan het ongeval? De deskundige acht deze ontsteking geen gevolg van het ongeval, maar 
schrijft deze complicatie toe aan de bestaande diabetes. Deze causale relatie is volstrekt juist, maar juridisch niet-relevant. 
Immers zonder ongeval geen wond en geen wond dan ook geen infectie. Slechte vragen leiden tot juridisch onbruikbare 
antwoorden. Helaas worden ook goede vragen soms slecht beantwoord, zodat de juridische toets onmisbaar blijft.

16. L&S 2004 nr. 4 p. 6-10
17. idem
18. Gerechtshof Amsterdam LJN, BA6412
19. HR 12-08-2005, LJN AT3477, r.o 3.4.2
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Big data en de toekomst van 
verzekeringsgeneeskunde

N.S. Hekster*
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Wanneer men in de geschiedenis van de mensheid 
terugkijkt dan zijn er in feite vanaf de zeventiende eeuw 
tot aan het eind van de vorige eeuw drie golven van 
ontwrichtende technologie te ontwaren: stoom, elektriciteit 
en automatisering. Technologieën welke stuk voor stuk 
onze samenleving, ons werk en leven en ons als mens 
totaal hebben veranderd. De laatste decennia worden 
mede dankzij de komst van het internet gekenmerkt 
door de ongebreidelde accumulatie van data en daarmee 
samenhangend, technieken (‘intelligentie’) om uit Big 
Data meer informatie, kennis en wijsheid op te halen. Een 
vierde golf van disruptieve data-gedreven technologie is 
daarmee een feit geworden en heeft verstrekkende gevolgen 
voor onze gehele maatschappij.

Trending topic
Je kunt geen krant openslaan, radio- of 
televisieprogramma volgen, iedereen heeft het over 
Big Data en Kunstmatige Intelligentie (KI). Erop 
gebaseerde consumentenproducten van Google 
en Amazon hebben hun plaats in de huiskamers 
veroverd. Retailers kennen uw persoonlijke 
voorkeuren en doen een voorstel op maat. Autonome 
auto’s bevolken meer en meer onze wegen. En robots 
en chatbots worden door bedrijven ingezet om 
bijvoorbeeld klantencontact te vergemakkelijken 
en te versnellen. Creditcardbedrijven wenden het 
grootschalig aan om fraude te bestrijden. En niet 
in de laatste plaats, vele landen stellen miljarden 
beschikbaar voor de ontwikkeling van KI-software en 
-systemen.1

Tegelijkertijd gaan discussies en beschouwingen 
over de gevaren die deze met zich meebrengen, over 
misbruik van data, over privacy, over een onvermoede 
vooringenomenheid die misschien in data schuilt, 
over ethische kwesties, menselijke normen en 
waarden, of over een in de toekomst alleswetende 
verzekeraar die burgers, patiënten kan uitsluiten 
op basis van de data die over de polishouder in 
kwestie bekend zijn. Een dystopisch beeld van een 
datasamenleving, mede ingegeven door bekende films 
die vooral de donkere en vileine kant van robotica 
en KI als uitgangspunt nemen (I Robot, Ex Machina, 
The Matrix, 2001 A Space Odessey om er een paar te 
noemen). De reële casus van Facebook en Cambridge 
Analytica2 of eerder Google met de NHS, Microsoft 

tay.ai, of IBM, Face++, Microsoft helpen niet om 
mensen het vertrouwen en geloof in te boezemen dat 
de huidige stand van technologiezaken er echt toe 
doet. De conclusie luidt dat er nog veel te leren valt 
(letterlijk, het is de essentie van een onderdeel van KI, 
machine learning), voor ICT-leveranciers, zorgverleners, 
overheden, wetgevers, verzekeraars, start-ups, burgers, 
kortom het gehele ecosysteem van de zorg.

Big Data
De technologie is op zo’n snelle manier vooruitgegaan 
en heeft ons leven fundamenteel veranderd, dat het 
vermogen per hoofd van de bevolking om informatie 
op te slaan ongeveer elke veertig maanden sinds 
de jaren tachtig is verdubbeld. Vanaf 2012 worden 
er dagelijks 2,5 miljoen terabytes (2,5 × 1018) aan 
gegevens gemaakt. Uit de statistieken van de website 
PubMed/Medline kan men afleiden dat er elke dertig 
seconden een nieuwe samenvatting op het gebied 
van de geneeskunde wordt gepubliceerd. Elke dertig 
seconden! Hoe kan bijvoorbeeld een arts zijn vak nog 
bijhouden vraagt men zich dan af. 
Niet alleen artsen, maar wij allen lijden aan een 
nieuwe welvaartsziekte, infobesitas. We produceren 
zelf niet alleen heel veel data, maar ook zijn er 
vanwege tijdsgebrek gewoonweg te veel digitale 
data om te lezen, te bekijken, te begrijpen. Deze 
ontwikkelingen worden vastgelegd onder de 
naam Big Data, een verzamelnaam voor datasets 
die zo groot of complex zijn dat ook traditionele 
gegevensverwerkingstoepassingen en -systemen 
ontoereikend zijn en essentiële informatie niet 
kunnen extraheren. Onze geautomatiseerde 
samenleving genereert van oudsher gestructureerde 
gegevens. Gegevens waar een standaard bij 
te bedenken is of anderszins te tabelleren of 
te classificeren zijn (bijvoorbeeld kilogram, 
meter, graden Celsius, aantallen ligdagen, 
terminologie, NAW-gegevens). Vandaag de dag is 
dat naar schatting twintig procent van de gehele 
dataverzameling. Maar de rest, tachtig procent, dus 
het grootste deel van de gegevens, is ongestructureerd 
– denk hierbij aan vrije tekst, video’s, foto’s, 
spraak, biometrische gegevens, enzovoort. In 
het ecosysteem van de gezondheidszorg worden 
veel van deze soorten gegevens traditioneel 
in grote hoeveelheden geproduceerd door alle 
belanghebbenden.
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Tegenwoordig leveren veelbelovende technologische 
ontwikkelingen van data-analyse en met name KI 
echter nieuwe manieren op om kennis en inzichten 
van Big Data te verzamelen. Zo kan men het 
bijvoorbeeld gebruiken om trends in de statistische 
levensverwachting te detecteren, op basis van 
grootschalige, op de bevolking verzamelde gegevens 
die op lange termijn zijn verzameld. Het stelt ons 
ook in staat om sleutelfactoren te identificeren en 
te kwantificeren die van invloed zijn op sterfte en 
levensduur, zoals leefstijlkeuze, medische condities 
en interventies, gezien in het licht van chronische 
ziekten en hun behandelingen. Farmaceutische 
bedrijven kunnen real world data gebruiken om 
medicijnen nauwkeuriger en sneller te ontwikkelen. 
Last but not least, patiënten hebben ook voldoende 
mogelijkheden om hun eigen gegevens te genereren 
met een overvloed aan wearables en apps ter 
beschikking. De grote uitdaging ligt dus in het 
verzamelen van inzichten uit een veelheid van 
pluriforme datasets, bijvoorbeeld om voorspellende 
waarden aan gegevens toe te kennen. En dat is nu 
precies waar Kunstmatige Intelligentie om de hoek 
komt kijken. 

Van Aristoteles tot Watson
Kunstmatige intelligentie staat volop in de 
belangstelling en het lijkt om volstrekt nieuwe 
ideeën en concepten te gaan. Niets is echter minder 
waar. In feite is het van alle tijden. De Griekse 
wijsgeer Aristoteles legde ongeveer driehonderd 
jaar voor Christus reeds de fundamenten voor de 
logica, en plaveide daarmee de weg naar wat veel en 
veel later de deterministische rules-based systems of 
expertsystemen werden genoemd. Reeds in de jaren 
veertig van de vorige eeuw hielden de wiskundigen 
Norbert Wiener (de vader van de cybernetica), en 
Alan Turing (onder andere bekend van de naar hem 
genoemde test) zich al met bepaalde aspecten van 
KI bezig. De term werd uiteindelijk in 1956 tijdens 
een conferentie in de VS door John McCarthy 
gelanceerd. De digitalisering van onze maatschappij, 
en daarmee samenhangend het voorhanden zijn van 
oceanen van digitale data, maar ook de ontwikkeling 
van snellere computers, de laagdrempeligheid 
van programmeren (zowel in gemak (open source 
en zogenaamde  frameworks), toegang als kosten 
(cloud)) en verbeterde algoritmen, hebben er alle 
voor gezorgd dat KI weer helemaal terug is. De 
definitie van KI luidt als volgt:

KI is een combinatie van computerwetenschappen, 
psychologie, cognitiewetenschappen, neuro-
wetenschappen, speltheorie, ethiek en filosofie met 
als doel intelligente machines te creëren, die werken 
en reageren als mensen.

Op KI gebaseerde systemen verenigen determinisme 
met heuristiek en kunnen daarom duiding geven 

aan de eerder besproken tachtig procent van 
ongestructureerde data, in combinatie met de 
twintig procent gestructureerde. Tegenwoordig 
zijn we in staat om bijvoorbeeld computers te laten 
leren, net zoals wij mensen dat vanaf onze jeugd 
hebben gedaan en nog elke dag doen. Computers 
kunnen het alleen veel sneller, kunnen veel en veel 
grotere datasets opslaan en doorgronden dan wij in 
ons leven kunnen lezen en begrijpen. Bijkomend 
voordeel: computers worden nooit moe. Daarmee 
benaderen de KI-systemen zeer dicht de mens op 
bepaalde onderdelen van onze zintuigen, maar dat 
maakt ze nog geen mens. Veel sterkere computers 
zijn nodig om maar een fractie van ons kunnen te 
emuleren, we staan slechts aan het begin van een 
lange maar wel uiterst snelle ontwikkeling. 
Bekende resultaten van de laatste jaren zijn het 
door de computer verslaan van de beste schaker van 
de wereld in 1997 (IBM’s Deep Blue), het verslaan 
van de beste Go-speler (Google’s AlphaGo) en het 
winnen van een kennis/taalquiz Jeopardy! (IBM’s 
Watson). Deze speltoepassingen van KI appelleren 
sterk aan het vermogen om een systeem te kunnen 
laten leren. Kijken we naar de gezondheidszorg 
dan zijn er thans tal van toepassingen welke 
op KI gebaseerd zijn bijvoorbeeld ten behoeve 
van diagnostiek, het opstellen van persoonlijke 
behandelplannen, interpretatie en annotatie bij 
beeldvormende systemen, helpen bij het doen van 
onderzoek, patroonherkenning in vitale kenmerken 
van patiënten en nog veel meer. Enkele van deze 
toepassingen zijn door de FDA goedgekeurd en er 
zullen er nog veel meer volgen.

KI en Verzekeringsgeneeskunde
De vraag is of de KI en daarmee samenhangende 
algoritmen een toepassing zouden kunnen vinden 
binnen verzekeringsgeneeskunde. Zoals bekend, ligt 
de taak van de professional hier op het grensvlak 
van (sociale) geneeskunde, wet- en regelgeving 
en inzicht in sociale en medische voorzieningen. 
Immers de verzekerings-/bedrijfsarts dient op 
medische objectief wijze een stoornis als gevolg van 
ziekte of gebrek vast te stellen, binnen een breed 
scala aan wet- en regelgeving. Een groot deel van 
deze taak betreft het in de goede context (rondom 
de cliënt/patiënt) bijeenbrengen van data. Vaak 
gebeurt dat nog handmatig of via eenvoudige 
zoekacties in bedrijfssystemen of op het Internet. 
Wij zijn er echter van overtuigd dat in de toekomst 
KI-applicaties, bijvoorbeeld gebaseerd op natuurlijke-
taaltechnologie de helpende hand kunnen bieden 
en sneller, maar ook persoonlijker en preciezer 
een re-integratieprogramma kunnen voorstellen 
en samenstellen. Niet dat een dergelijk systeem de 
verzekeringsarts zal gaan vervangen, immers een 
consult blijft mens-tot-mens communicatie. Maar 
de arts kan wel worden geholpen, casu quo attent 
gemaakt worden op bepaalde (nieuwe) sociale 
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programma’s die er voor de cliënt in kwestie zijn. 
Men zou ook kunnen denken aan de ontwikkeling 
van een op KI gestoelde app, die bij begeleiding 
en re-integratie van arbeidsongeschikten de 
werknemers helpt. Dat zou een combinatie van 
spraakherkenning, geautomatiseerde chatfuncties 
en wellicht spelelementen (gaming) kunnen zijn. 
Vergelijkbare apps bestaan allang bijvoorbeeld NHS 
Online 111 gemaakt door Babylon Health, welke in 
Noord-Londen wordt gebruikt om pre-triagering bij 
mogelijke patiënten te doen. Te downloaden vanuit 
de apps store!

Bedreiging of kans?
Veel mensen begrijpen niet goed wat er precies met 
KI bedoeld wordt, laat staan de mogelijkheden die 
deze technologie schept. Zoals eerder opgemerkt 
heeft Hollywood een beeld geschetst dat niet 
bijdraagt aan vertrouwen. Toch zijn bezwaren en 
kritiek niet geheel ongegrond. We zullen er een paar 
aanstippen.
Een op KI gebaseerd systeem is afhankelijk van veel 
data, waarop een dergelijk systeem getraind wordt. 
In deze data kan bij voorbaat een gevaar schuilen. 
Zo kunnen trainingsdata een inherente voorkeur 
(bias) vertonen ten aanzien van bijvoorbeeld 
huidskleur, religieuze overtuiging, geslacht, 
postcode, enzovoort. Het kan zijn dat dat juist met 
opzet is (denk bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten: 
het verschil tussen mannen en vrouwen in 
symptomen en behandeling is substantieel). Maar 
in het algemeen dient scherp gekeken te worden 

naar de trainingsdataset: is deze inderdaad objectief 
en pluriform genoeg? Zo niet, moet de dataset dan 
aangepast (verkleind/verrijkt) worden? Dat zijn 
vragen die aan het begin en tijdens de ontwikkeling 
van een KI-systeem gesteld moeten worden. Het 
uiteindelijke resultaat zal ook onze normen en 
waarden, richtlijnen en menselijke grondwettelijke 
rechten moeten vertegenwoordigen. Zo niet, dan 
dient het wederom te worden bijgesteld. 
Dit impliceert ook dat dergelijke systemen uitgebreid 
dienen te worden getest (bijvoorbeeld in een RCT 
(gerandomiseerde klinische studie)) en dat zij een 
wetenschappelijk onderbouwing behoeven, welke 
onder meer specificiteit en sensitiviteit meet. Zoals 
dat ook te doen gebruikelijk is met het op de markt 
brengen van een nieuw medisch hulpmiddel, 
geneesmiddel of een modaliteit. Er wordt dan ook 
serieus nagedacht over certificering en, naarmate de 
tijd verstrijkt hercertificering, evenals het uitreiken 
van keurmerken.

Uiteindelijk zullen we dergelijk systemen op 
een verantwoorde en verantwoordelijke manier 
dienen te ontwikkelen om het vertrouwen bij 
burger en professional te winnen. Aan al deze 
en meer aspecten van KI wordt op landen- en 
Europees niveau hard gewerkt, van nieuwe wet- 
en regelgeving tot aan betrouwbare technische 
infrastructuren. De tijd zal ons leren hoe deze 
spectaculaire ontwikkelingen ons leven en werk 
zullen gaan veranderen. Kortom, houdt het in de 
gaten!
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Dunnevezelneuropathie:  
van symptomen tot behandeling

J.G.J. Hoeijmakers*

Een patiënt met dunnevezelneuropathie (DVN) presenteert 
zich vaak met een scala aan klachten, waarbij screenend 
lichamelijk en neurologisch onderzoek in het algemeen 
geen bijzonderheden laten zien. Meestal heeft de patiënt 
al een lange zoektocht achter de rug voordat de diagnose 
uiteindelijk wordt gesteld. Het is belangrijk dat het klinisch 
beeld van een DVN-patiënt wordt herkend om tijdig de 
diagnose te kunnen stellen en een gerichte behandeling te 
kunnen starten.

Klinisch beeld

Het perifere zenuwstelsel bestaat uit verschillende 
typen zenuwvezels, die verschillen in dikte, de 
aan- of afwezigheid van myeline en functie. De 
dun gemyeliniseerde Aδ- en ongemyeliniseerde 
C-vezels zijn verantwoordelijk voor het gevoel van 
pijn en temperatuur en maken deel uit van het 
autonome zenuwstelsel.1 Bij een geïsoleerde DVN 
zijn selectief deze zenuwvezels beschadigd. Als 
gevolg hiervan ervaren patiënten neuropathische 
pijn met allodynie en hyperalgesie, wat inhoudt 
dat een stimulus die normaal gesproken geen pijn 
veroorzaakt toch een pijnsensatie geeft en dat een 
pijnlijke stimulus als extra pijnlijk wordt ervaren. 
Andere sensibele symptomen zijn een verminderd 
gevoel voor temperatuur of pijn en het ervaren van 
jeuk.1 De sensibele klachten komen meestal tot 
uiting in een lengteafhankelijk patroon, waarbij de 
klachten distaal in de voeten en handen beginnen 
en geleidelijk uitbreiden naar proximaal.2 Een meer 
vlekkerig patroon kan echter ook voorkomen. Met 
behulp van het invullen van pijndagboeken is naar 
voren gekomen dat DVN-patiënten ’s nachts subtiel 
meer pijn ervaren dan overdag. Dit verschil is echter 
zo klein, dat het de vraag is of het klinisch relevant 
is. Bekende uitlokkende factoren voor een toename 
van de pijn zijn inspanning of juist rust en (extreme) 
warmte of koude.2 Naast sensibele klachten kunnen 
patiënten de volgende autonome symptomen 
hebben: siccaklachten (droge ogen en mond), 
accommodatiestoornissen, hyper- of hypohidrose, 
mictiestoornissen, impotentie, gestoorde lubricatie 
of ejaculatie, gastroparese, diarree of obstipatie, 
opvliegers, orthostatische klachten of palpitaties. 
Hierbij is het van belang dat de autonome klachten 

niet het gevolg zijn van medicatiegebruik of 
comorbiditeit.1

Aangezien bij DVN de functie van dikke zenuwvezels 
gespaard is, hebben patiënten bij neurologisch 
onderzoek een normale kracht, peesreflexen en 
vibratiezin. Wel kan een allodynie en hyperalgesie 
worden vastgesteld of een veranderd gevoel voor pijn 
en temperatuur. Soms tonen de handen en voeten 
een roodverkleuring, die toeneemt bij warmte of 
inspanning (erythromelalgia). 

Aanvullende diagnostiek

Het klinisch beeld van DVN kan overeenkomsten 
vertonen met een polyneuropathie van de dikke 
zenuwvezels. Specifieke tests voor DVN zijn 
onbetrouwbaar op het moment dat er sprake is van 
dikkezenuwvezelbeschadiging. Daarom wordt altijd 
eerst een zenuwgeleidingsonderzoek uitgevoerd om 
dikkezenuwvezeldisfunctie uit te sluiten. 
Met behulp van een huidbiopt kunnen de dunne 
zenuwvezels in de epidermis in beeld worden 
gebracht.3 Onder lokale verdoving wordt 10 cm boven 
de laterale malleolus van de enkel een stansbiopt met 
een diameter van 3 mm afgenomen. Na een speciale 
bewerking worden de dunne zenuwvezels die de 
basaalmembraan van de epidermis doorkruisen geteld 
en weergegeven als aantal vezels per mm. Deze worden 
vergeleken met de leeftijds- en geslachtsgebonden 
normaalwaarden. Een waarde onder de 5e percentiel 
wordt als afwijkend en passend bij DVN beschouwd.3 
De functie van de dunne zenuwvezels kan met het 
temperatuurdrempelonderzoek worden onderzocht.4 
Hierbij moet de patiënt aangeven óf en wanneer 
een warmte en koude prikkel wordt gevoeld. Ook 
hiervoor bestaan leeftijds- en geslachtsgebonden 
normaalwaarden. De nadelen  van deze testen zijn 
dat een huidbiopt wel specifiek is, maar niet sensitief 
en een temperatuurdrempelonderzoek juist wel 
sensitief is, maar niet specifiek. Daarnaast wordt 
bij een temperatuurdrempelonderzoek een goede 
medewerking van de patiënt vereist. 
In sommige klinieken wordt een huidrimpeltest 
verricht. Hierbij wordt de mate van rimpeling van 
de vingertoppen na onderdompeling in water 
of applicatie van Emla-crème beoordeeld. Dit is 
een weerspiegeling van de autonome functie. * Dr. Janneke G.J. Hoeijmakers,  

neuroloog Maastricht UMC+, Maastricht
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Echter blijkt dat het beoordelen van de mate van 
rimpeling met het blote oog niet betrouwbaar is 
(eigen data). Deze test kan dan ook niet worden 
gebruikt voor het stellen van de diagnose DVN.

Diagnose

Voor het stellen van de diagnose DVN zijn 
internationale criteria opgesteld. Er moet sprake 
zijn van een typisch klinisch beeld met sensibele en 
autonome stoornissen niet anderszins verklaard, in 
combinatie met een afwijkende zenuwvezeldichtheid 
in het huidbiopten/of afwijkend 
temperatuurdrempelonderzoek. Daarnaast mogen 
er geen tekenen van dikkezenuwvezelbeschadiging 
zijn.5

DVN is geen zeldzame aandoening met een 
minimale prevalentie van 53 per 100.000 inwoners.5 
Waarschijnlijk is dit aantal nog hoger, omdat 
niet iedere DVN-patiënt wordt herkend. DVN is 
een invaliderende aandoening en leidt tot een 
verminderde kwaliteit van leven, zowel op fysiek als 
mentaal vlak.6 De kwaliteit van leven is vergelijkbaar 
en soms zelfs lager dan die van patiënten met andere 
chronische aandoeningen, zoals angina pectoris en 
myocardinfarct.
Tot op heden zijn nog geen goede longitudinale 
studies verricht om het beloop van DVN in kaart 
te brengen. In 2008 is bij een kleine Italiaanse 
studie met 67 DVN-patiënten aangetoond dat na 
2 jaar 46% stabiel is gebleven, 30% een toename 
van klachten heeft ontwikkeld, bij 13% tevens 
dikkezenuwvezeldisfunctie is ontstaan en bij 11% 
een verbetering van klachten in opgetreden.7

Geassocieerde aandoeningen

Op het moment dat de diagnose DVN wordt 
gesteld, moet op zoek worden gegaan naar een 
eventuele onderliggende aandoening, omdat die 
soms behandelbaar is. Uit een recent uitgevoerde 
cohortstudie met 921 DVN-patiënten kwam naar 
voren dat in bijna 20% van de patiënten een 
onderliggend immunologisch probleem aanwezig 
is, bij 8% diabetes mellitus kan worden aangetoond 
en bij 5% een vitamine B12 deficiëntie bestaat.8 
Het vóórkomen van diabetes mellitus bij DVN-
patiënten is waarschijnlijk hoger, maar deze 
patiënten worden vaak niet naar een neuroloog 
verwezen. In 53% van de DVN-patiënten kan geen 
onderliggende aandoening worden aangetoond.

Pathofysiologie

Hoewel verschillende aandoeningen met DVN 
geassocieerd zijn, is het exacte mechanisme dat 
tot beschadiging en disfunctie van de dunne 
zenuwvezels leidt vaak niet duidelijk. Aangezien 
meerdere onderliggende aandoeningen eenzelfde 

klinisch beeld kunnen veroorzaken, zou een 
gemeenschappelijk pathofysiologisch mechanisme 
een verklaring kunnen zijn.
Spanningsafhankelijke natriumkanalen spelen 
een rol bij de generatie en het in standhouden van 
actiepotentialen in de dunne zenuwvezels. Van het 
natriumkanaal NaV1.7, dat wordt gecodeerd door 
het SCN9A-gen, was al bekend dat gain-of-function 
mutaties kunnen leiden tot twee verschillende 
humane pijnsyndromen: primaire erythermalgia 
(rode, brandende, pijnlijke handen en voeten, 
toenemend bij inspanning en warmte) en het 
paroxysmale extreme pijnsyndroom (pijnaanvallen 
rondom ogen, kaak en billen). In 2012 werd voor 
het eerst aangetoond dat dit type mutaties ook 
ten grondslag kan liggen aan DVN.9 Functionele 
analyses hebben aangetoond dat de mutaties tot 
hyperexcitabiliteit van de dorsale ganglioncellen 
leiden. Hierbij valt op dat bepaalde types mutaties 
meer autonome klachten dan andere types 
mutaties veroorzaken en dat ook de trigeminale 
ganglioncellen betrokken kunnen zijn. De mutaties 
tonen een autosomaal dominant overervingspatroon 
met een wisselend penetrantie. In vitro onderzoek 
heeft laten zien dat de mutaties een afgenomen 
zenuwvezelgroei veroorzaken. De afgelopen jaren 
zijn tevens mutaties in het SCN10A- en SCN11A-
gen aangetoond, die respectievelijk coderen voor 
NaV1.8 en NaV1.9. Bij 1139 patiënten waarbij de 
diagnose DVN de afgelopen jaren in het Maastricht 
UMC+ werd gesteld, is in 11,6% een variant in één 
van de drie natriumkanaalgenen aangetoond.10 Het 
klinisch beeld van DVN-patiënten met een afwijking 
in een natriumkanaalgen verschilt nauwelijks 
van dat van DVN-patiënten zonder mutatie. Het 
is aannemelijk dat bij (een deel van) de patiënten 
zonder natriumkanaalmutaties andere genen een rol 
spelen bij de pathofysiologie van DVN.

Behandeling

Indien bij een patiënt met DVN een geassocieerde 
aandoening gevonden wordt zal deze als eerste 
worden behandeld. Bij patiënten waarbij dit niet het 
geval is, of de behandeling van de onderliggende 
aandoening niet tot vermindering van de 
klachten leidt, zal de therapie voornamelijk uit 
neuropathische pijnbestrijding bestaan. Bepaalde 
antidepressiva (SNRI’s en TCA’s) of anti-epileptica 
(gapapentine en pregabaline) zijn hierbij eerste 
keuze.11, 12 In 50% van de patiënten wordt slechts 
een pijnreductie van 50% bereikt. Daarnaast 
veroorzaken de middelen, omdat ze niet selectief op 
de dunne zenuwvezels werken, vaak cardiologische 
of centrale zenuwstelsel bijwerkingen. Lokale 
behandeling met bijvoorbeeld capsaïcinecrème kan 
geprobeerd worden wanneer de pijn niet uitgebreid 
is. Met de ontdekking van natriumkanaalmutaties 
als onderliggend mechanisme voor het 
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ontstaan van DVN is een specifiek doel voor 
behandeling gevonden. Op dit moment worden 
verschillende studies verricht met selectieve 
natriumkanaalblokkers. Daarnaast is al aangetoond 
dat behandeling met natriumkanaalblokker 
lacosamide van waarde kan zijn bij patiënten met 
een SCN9A-geassocieerde DVN.13

Aangezien medicamenteuze behandeling in het 
algemeen niet alle klachten kan verhelpen en 
bijwerkingen met zich meebrengt, komt steeds 
meer aandacht voor de psychologische benadering 
van pijn bij DVN of pijnrevalidatie. Hierbij is 
het primaire doel niet de pijnvermindering, 
maar het beter kunnen omgaan en functioneren 

met pijn. Aangezien nog geen specifiek 
pijnrevalidatieprogramma voor DVN-patiënten 
bestaat, wordt daar op dit moment wetenschappelijk 
onderzoek naar verricht.

Conclusie

DVN is een somatische aandoening die serieus 
moet worden genomen. Hoewel verbetering is 
gewenst in de diagnostiek, ontrafelen van de 
pathofysiologie en behandeling, zorgen herkenning 
en erkenning van de aandoening ervoor dat 
patiënten beter weten waar ze aan toe zijn en dat 
een meer gerichte behandeling gestart kan worden.
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Expertise en medische informatie: in 
beperking toont men zich geen meester

E.M.H. van den Doel*

* Dr. Ernst M.H. van den Doel 
Neurologische expertise, www.vddoel.nl

Het verzamelen en uitwisselen van medische 
informatie is een van de grootste knelpunten in 
het medisch beoordelingstraject bij letselschade, 
zo stelt de medische paragraaf van de Gedragscode 
Behandeling Letselschade van de Letselschade 
Raad. In deze gedragscode wordt vervolgens verder 
ingegaan op de wijze waarop medische informatie 
dient te worden ingewonnen en de mate waarin dit 
dient te gebeuren.

Gesteld wordt dat het verzamelen en uitwisselen 
van medische informatie steeds dient te voldoen 
aan het proportionaliteitsvereiste, dat wil zeggen 
dat er niet meer medische informatie wordt 
verzameld en uitgewisseld dan in het concrete geval 
noodzakelijk is voor een eerlijke en voorspoedige 
beoordeling van de letselschadeclaim. Aangegeven 
wordt dat als meer informatie wordt opgevraagd, 
dit moet worden gemotiveerd door het stellen van 
gerichte en feitelijke vragen en dat de hoeveelheid 
informatie die mag worden opgevraagd in elk geval 
beperkt moet zijn tot maximaal twee jaar voor de 
schadeveroorzakende gebeurtenis.

Deze visie wordt breed gedragen in dat wat is 
te omschrijven als ‘de behandelende sector’. 
Terughoudendheid in het verstrekken en het 
aanvragen van medische informatie kan echter 
leiden tot een verkeerde beoordeling; juist het 
lichaamsdeel dat ons kenmerkt als mens, het 
zenuwstelsel en met name het centrale zenuwstelsel, 
is gevoelig voor invloeden van buitenaf, zoals 
aandoeningen van andere organen en van 
geneesmiddelen, ook als deze voor andere dan een 
neurologische aandoening worden voorgeschreven. 
Het missen van een dergelijke bijdragende factor 
aan een ziektebeeld of klachtenpatroon kan alleen 
worden opgevangen door het verzoek om informatie 
van de expertiserend arts aan de behandelende 
sector (voor zover deze informatie niet al 
beschikbaar is) zeer breed te houden. Wat is immers 
proportionaliteit als men niet weet waarnaar te 
vragen bij een gebrek aan volledige informatie?

Dit probleem speelt het meest bij expertises 
in het kader van ongevallenverzekeringen en 

letselschadeprocedures, waarbij moet worden 
beoordeeld in hoeverre een ongeval of een 
onrechtmatige daad verantwoordelijk is voor de door 
de onderzochte ervaren problemen. Ik hoop duidelijk 
te maken dat terughoudendheid in het verzamelen 
van informatie wellicht geldt voor medisch 
adviseurs, maar dat een specialistisch medisch 
deskundige, zeker in de neurologie, indien er een 
kwalitatief goed rapport moet worden gemaakt, vaak 
belang heeft bij het ruimer opvragen van medische 
informatie, waarbij het niet altijd gemakkelijk is om 
gerichte vragen te stellen. 

De meest voorkomende vraag bij het opvragen van 
medische informatie in het geval van letselschade, 
maar ook bij arbeidsongeschiktheid (bijvoorbeeld in 
het kader van rugklachten), is of betrokkene al eerder 
vergelijkbare klachten heeft gehad. Een dergelijke 
vraag wordt dan aan de huisarts voorgelegd. In een 
aantal gevallen zal in de neurologie een dergelijke 
vraag leiden tot een antwoord dat misleidend kan 
zijn, al was het alleen al doordat neurologische 
ziektebeelden zich soms in verschillende symptomen 
kunnen uiten die kunnen wisselen in de tijd. Echter, 
ook ziektebeelden waarbij niet direct een oorzaak op 
neurologisch vakgebied aanwezig lijkt te zijn kunnen 
begrijpelijker worden wanneer wordt beseft dat zij 
een uiting kunnen zijn van een andere lichamelijke 
aandoening, een ander vakgebied betreffend. Ook 
kan een eerdere medicamenteuze behandeling 
voor een niet-neurologische aandoening gevolgen 
hebben op neurologisch vakgebied. Wie beseft dat 
een intraveneuze toediening van furosemide, vooral 
in combinatie met cisplatinum, schade aan het 
evenwichtsorgaan kan geven?

Juist om dergelijke gemakkelijke associaties te 
vermijden, moet zorgvuldig medische informatie 
worden opgevraagd.

Casus 1

Een 32-jarige vrouw wordt op de fiets aangereden. 
Zij komt ten val, er is kortdurend bewustzijnsverlies, 
er is een retrograde amnesie van vijf minuten en 
een antegrade amnesie van tien minuten, daarna is 
betrokkene weer helder en zij kan adequaat antwoord 
geven, met goede oriëntatie. Zij wordt onderzocht 



GAVscoop, jaargang 23, nummer 1, mei 2019 29

in een plaatselijk ziekenhuis, zij wordt met een 
wekadvies naar huis gezonden. In de weken daarna 
ontstaat linkszijdig krachtverlies. Ze wordt naar 
de neuroloog verwezen, deze vindt een piramidaal 
linkszijdig syndroom, er wordt aanvullend een MRI 
gemaakt, waarop het beeld wordt gezien dat kan 
passen bij multiple sclerose. In een later spelende 
letselschadezaak wordt aan de huisarts de vraag 
voorgelegd of betrokkene wel eens eerder vergelijkbare 
verschijnselen heeft gehad. De huisarts antwoordt 
schriftelijk, ontkennend. Wanneer de ingeschakelde 
deskundige nu in de wetenschappelijke literatuur op 
zoek gaat naar de vraag of multiple sclerose geluxeerd 
kan worden door een ongeval, dan worden daar 
zeker aanwijzingen voor gevonden. Later, wanneer 
het gehele medische dossier bij de huisarts wordt 
opgevraagd, blijkt echter dat betrokkene drie jaar voor 
het ongeval een voorbijgaande volledige blindheid 
van het rechteroog heeft gehad, waarvoor de oogarts 
destijds geen specifieke oorzaak kon vinden. De 
diagnose is gesteld op neuritis optica. Dit gegeven 
werpt een geheel ander licht op de causaliteit van de 
multiple sclerose, waarbij het veel waarschijnlijker 
wordt dat er ten opzichte van het ongeval slechts een 
relatie in tijd is.

Casus 2

Een 45-jarige man wordt voor een aandoening 
op orthopedisch vakgebied aan de linkerarm 
geopereerd. Na de ingreep blijkt er uitval van 
de nervus ulnaris links te zijn. Gedacht wordt 
aan onzorgvuldig handelen, zoals een verkeerde 
positionering op de operatietafel. Bij de medische 
aansprakelijkheidsprocedure die volgt, wordt aan 
de huisarts de vraag voorgelegd of betrokkene 
dergelijke klachten al eerder heeft gehad. De huisarts 
schrijft dat dit niet zo is. Uit het opgevraagde 
huisartsjournaal blijkt echter dat betrokkene tweemaal 
eerder na geknield werken in de tuin krachtverlies 
in de voetheffers heeft gehad. Zijn vader blijkt 
dezelfde verschijnselen te hebben gehad. Na verder 
onderzoek blijkt er sprake te zijn van een erfelijke 
drukneuropathie. 

Ziektebeelden zijn niet altijd uniform, 
causaliteit is vaak onzeker

Multiple sclerose is slechts een van die 
aandoeningen op neurologisch vakgebied die zich 
in veel verschillende vormen kan uiten. Zo kunnen 
verschillende perifere zenuwen op wisselende 
momenten in de tijd uitvallen, onafhankelijk van 
elkaar. Ook kan een aandoening zich in het centraal 
zenuwstelsel en in het perifeer zenuwstelsel uiten, 
eveneens op wisselende momenten. Voor verwarring 
kan echter ook zorgen de associatie tussen een 
bepaalde gebeurtenis en het ontstaan van een 
ziektebeeld, terwijl deze relatie er niet hoeft te zijn. 

Bijna iedere patiënt die een lumbale discushernia krijgt 
doet aan attributie, dat wil zeggen: de patiënt zoekt 
naar een oorzaak voor het ontstaan van de aandoening 
waar hij of zij tot dan toe nooit last van heeft gehad en 
schrijft vervolgens het ontstaan van de hernia daaraan 
toe, zoals aan het werken in de tuin in voor- of najaar. 
Veel neurologische ziektebeelden kennen daarbij 
wel een literatuurverwijzing waar het woord 
’posttraumatisch’ aan de diagnose is gekoppeld. 
Een eenvoudige zoektocht op het internet of in 
Pubmed maakt dit duidelijk. Zo geeft de zoekterm 
’posttraumatic pain’ in Google 2.670.000 links en 
‘posttraumatic headache’ 1.030.000 links. Dit biedt 
vooral bij aandoeningen waarvan de oorzaak eigenlijk 
niet wordt gekend al gauw de verleiding om deze aan 
enige vorm van trauma te koppelen. Juist om dit soort 
conclusies te vermijden moet zorgvuldig medische 
informatie worden opgevraagd. Zo zal een zoektocht 
in de medische literatuur wanneer een 42-jarige man 
na een schedeltrauma een dystonie ontwikkelt, al snel 
leiden naar de diagnose ’posttraumatische dystonie’. 
De visie op deze dystonie zal echter veranderen 
wanneer uit het opvragen van alle medische gegevens 
zou blijken dat de vader van betrokkene op 51-jarige 
leeftijd is overleden aan de ziekte van Huntington.
In een aantal gevallen zijn er voldoende gronden 
om een verband tussen een specifiek trauma en 
het ontstaan van een aandoening op neurologisch 
vakgebied aan te nemen, in een aantal andere gevallen 
is de associatie niet meer dan descriptief en is een 
causaal verband onzeker.

Wanneer de veel voorkomende klacht van pijn 
of hoofdpijn zich na een ongeval voordoet, of 
bijvoorbeeld na een medische behandeling, dan 
speelt niet alleen de vraag of dergelijke pijn zich al 
eerder heeft voorgedaan, maar of de onderzochte een 
reeds bestaande aandoening heeft of heeft gehad die 
pijn zou kunnen veroorzaken. In dat opzicht kan de 
bijdrage van andere, algemene aandoeningen worden 
onderschat. Dit geldt ook voor algemene klachten 
zoals licht geheugenverlies, geestelijke vermoeidheid 
of concentratieproblemen, waarbij in ieder geval de 
invloed van medicatie niet mag worden onderschat.
Dit speelt zeker binnen de neurologie, aangezien 
het zenuwstelsel kan worden beïnvloed door tal 
van andere lichamelijke aandoeningen. Het bestaan 
van dergelijke aandoeningen is van belang voor 
de deskundige, omdat deze een inschatting moet 
maken van de grootte van de kans dat een dergelijke 
aandoening de ter discussie staande klachten zou 
kunnen hebben beïnvloed en zo ja, in welke mate. 
Zo maakt het een duidelijk verschil of iemand vanuit 
volledige gezondheid na een ongeval neuropathische 
pijnklachten in de benen ontwikkeld heeft, of dat 
er sprake was van al jaren bestaande moeilijk te 
reguleren insuline-afhankelijke diabetes. Vrijwel 
iedere aandoening buiten het centraal zenuwstelsel 
kan theoretisch invloed hebben op het functioneren 
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van het zenuwstelsel, zowel perifeer als centraal. In de 
tabellen wordt een aantal verbanden aangegeven.

Reumatologische aandoeningen
- Kunnen zenuwbeknellingen veroorzaken
- Kunnen ontstekingen van de zenuwen geven, 

bijvoorbeeld via vasculitis.
- Kunnen neuropsychiatrische verschijnselen geven, 

ook als ze in remissie zijn
- Kunnen allerlei uitvalsverschijnselen van de 

hersenen en het ruggenmerg geven, zoals bij het 
syndroom van Sjögren

- Geneesmiddelen gebruikt voor deze aandoeningen 
hebben soms bijwerkingen, zoals spierzwakte

Nierziekten
- Kunnen gepaard gaan met neuropathie
- Kunnen vaak gepaard gaan met afwijkingen in de 

hersenen
- Nierfunctiestoornissen kunnen de hersenfunctie 

beïnvloeden en bewegingsstoornissen geven.

Darmziekten
- Kunnen allerlei functiestoornissen geven van 

zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel, 
soms via auto-immuun processen, soms via 
ontstekingen

- Kunnen spierzwakte veroorzaken

Leverziekten
- Kunnen hersenfunctiestoornissen geven
- Kunnen bewegingsstoornissen geven, bijvoorbeeld 

de ziekte van Wilson

Endocrinologische aandoeningen
- Kunnen de hersenfunctie beïnvloeden
- Kunnen spierzwakte geven
- Kunnen epileptische aanvallen veroorzaken
- Kunnen neuropathie geven
- Kunnen een verhoogd risico op hart- en 

vaatziekten geven

Hartziekten
- Kunnen herseninfarcten geven, bijvoorbeeld via 

een embolie
- Geven een verhoogd risico op cognitieve 

functiestoornissen
- De hiervoor gebruikte medicamenten kunnen 

bijwerkingen hebben, waaronder bloedingen

Kwaadaardige aandoeningen
- Kunnen naast directe effecten, door metastasen, 

ook indirecte effecten hebben, waaronder 
neuropsychiatrische symptomen, de zgn. 
paraneoplastische syndromen

- dit kan ook als de aandoening klein is of in 
remissie lijkt te zijn

- soms zijn er paraneoplastische verschijnselen nog 
voor de tumor is ontdekt

Deze voorbeelden, die in algemene zin zijn 
gegeven, verduidelijken dat het van belang is 
voor de deskundige, zeker in de neurologie, 
om goed georiënteerd te zijn over de algemene 
gezondheidstoestand van degene die moet worden 
beoordeeld. In die zin is een gerichte vraagstelling 
vaak te zwak.

Anamnese

Vanzelfsprekend wordt in een medische expertise 
een zorgvuldige anamnese afgenomen, waarin ook 
aandacht wordt besteed aan de gezondheidstoestand 
van de onderzochte buiten het probleem waarvoor 
de expertise wordt aangevraagd om. Ook in de 
richtlijnen van de NVN wordt bij de opbouw van 
het rapport vermeld dat er een speciale anamnese 
wordt afgenomen, dit wordt echter niet uitgewerkt. 
Ook in de algemene medische praktijk is bekend 
dat patiënten niet altijd spontaan alle van belang 
zijnde gegevens voor een goede beoordeling uiten. 
Dit gebeurt soms omdat zij menen dat het voor de 
beoordeling niet van belang is, of dat de beoordelend 
arts het toch wel weet omdat hij immers inzage 
heeft in alle stukken. Verrassend veel patiënten 
menen dat artsen gemakkelijk toegang hebben tot 
al hun medische gegevens, hetgeen echter zeker 
niet het geval is en vaak een struikelblok vormt, 
wanneer patiënten zich in verschillende klinieken 
hebben laten onderzoeken en/of behandelen. Bij de 
medische expertise is een zorgvuldige anamnese van 
nog groter belang, maar ook daar kan het zijn dat 
niet alles wordt verteld, ofwel omdat de onderzochte 
denkt dat het niet belangrijk is, ofwel omdat de 
onderzochte er belang bij denkt te hebben bepaalde 
zaken niet vertellen. Het is dan ook van belang 
om bij een goed onderzoek een gestructureerde 
anamnese af te nemen en aandacht te besteden aan 
de algemene gezondheidstoestand. Desalniettemin 
blijft het altijd mogelijk dat onbedoeld gegevens 
achterwege blijven, die toch van belang zijn voor 
de juiste beoordeling en de expertisend arts moet 
ernaar streven om de informatie zo volledig mogelijk 
te krijgen. In dat kader kan het ook van nut zijn om 
met toestemming van betrokkene te informeren naar 
de bestaande beeldvorming. Een struikelblok hierbij 
kan weer vormen het feit dat deze beeldvorming in 
verschillende klinieken is gedaan, of bijvoorbeeld in 
een onafhankelijk MRI-centrum. Het archief van de 
huisarts blijft derhalve voor een goede beoordeling 
onontbeerlijk. 

Geneesmiddelen

Niet altijd wordt beseft dat geneesmiddelen, die 
worden voorgeschreven voor andere aandoeningen 
dan neurologische, het zenuwstelsel kunnen 
beïnvloeden. Het bekendst is vanzelfsprekend 
de chemotherapie, die zowel op het perifere als 
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het centrale zenuwstelsel negatieve invloed kan 
hebben. Psychiatrische geneesmiddelen kunnen 
het cognitieve functioneren beïnvloeden, lithium 
kan tal van bijwerkingen hebben, waaronder 
cerebellaire disfunctie, tremor en parkinsonisme. 
Antihypertensiva kunnen hallucinaties opwekken. 
Bètablokkers kunnen cognitieve problemen 
geven. De gehele lijst van geneesmiddelen die een 
polyneuropathie kunnen veroorzaken is uitgebreid. 
Ook hier geldt: voor een goede beoordeling dient 
een complete medicatielijst te worden overlegd, 
met daarbij tevens de duur van het gebruik en 
het gebruik van medicatie in het verleden. Ook 
het recreatieve gebruik van diverse stoffen dient 
in gedachten te worden gehouden; zo is zowel 
myelopathie als neuropathie beschreven als 
gevolg van het recreatieve gebruik van lachgas. 
Cocaïnegebruik kan hersenbloedingen veroorzaken. 
De lijst van mogelijke complicaties op neurologisch 
vakgebied gerelateerd aan het aantal voor recreatieve 
doeleinden gebruikte substanties is bijzonder groot, 
waarbij vaak door de relatie in tijd de relatie met 
het drugsgebruik duidelijk is, maar waarbij echter 
ook effecten op langere termijn kunnen ontstaan. 
Een notitie over recreatief drugsgebruik kan de 
onderzoeker op dit spoor zetten.

Juridisch kader van de expertise

Men zou nog kunnen argumenteren 
dat bij het beoordelen van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering de precieze 
oorzaak van het neurologisch ziektebeeld minder 
van belang is. Ook dit is echter niet altijd waar. 
Het is alleen al voor de prognose van belang om 
de etiologie van de aandoening te achterhalen. 
Bij neuropsychiatrische ziektebeelden, die soms 
moeilijk te kwantificeren zijn en waarbij bij de 
onderzoeker soms de gedachte van malingering 
naar boven kan komen, is juist het besef dat zulke 
subtiele verschijnselen, die vaak nog wisselen 

in de tijd, het gevolg kunnen zijn van een niet-
neurologisch ziektebeeld. Dit speelt nog sterker, zoals 
reeds genoteerd, bij ongevallenverzekeringen en 
letselschadeprocedures.

Conclusie

In veel gevallen van neurologische expertise is de 
oorzaak duidelijk, bijvoorbeeld bij een traumatische 
zenuwdoorsnijding. Bij complexe problematiek 
moet echter worden beseft dat zeker in de 
neurologie andere lichamelijke aandoeningen een 
rol kunnen spelen in het klachtenpatroon. Voor 
een goede beoordeling is het dan aangewezen om 
uitgebreid informatie op te vragen over de medische 
voorgeschiedenis, bij voorkeur bij de huisarts, die 
vrijwel altijd hiervan een volledig overzicht heeft. 
Wanneer zowel aan de onderzochte als aan de 
huisarts, die voor informatie wordt benaderd, wordt 
uitgelegd wat de reden is van een breed gesteld 
informatieverzoek zal dit zelden worden geweigerd. 
Het is de verantwoordelijkheid van de expertiserend 
arts om dan enerzijds aan te geven dat er informatie 
is opgevraagd en anderzijds daaruit de selectie te 
maken die voor de betreffende expertise noodzakelijk 
is. In het rapport kan het proportionaliteitsvereiste 
dan worden aangehouden. Een valkuil die daarbij wel 
moet worden vermeden, is het feit dat de onderzochte 
van huisarts kan hebben gewisseld, waarbij de 
overdracht van de eerste naar de tweede huisarts 
niet altijd volledig hoeft te zijn. Het is daarom ook 
verstandig om te informeren naar de duur van de 
behandelrelatie met de huisarts.
Tenslotte: in medische zoekmachines zoals PubMed 
is het niet zo gemakkelijk om algemene informatie 
te vinden over de invloed van een bepaalde 
ziekte op het zenuwstelsel. Deze informatie moet 
worden gevonden in brede overzichten, zoals die 
in leerboeken wordt aangetroffen. Bijgevoegde 
literatuurlijst is daarvan een korte, oriënterende 
weergave. 
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Enquête GAVscoop
F. Schmidt

De redactie van GAVscoop is doorlopend bezig auteurs 
te benaderen om hen te bewegen een artikel aan te 
leveren voor publicatie in GAVscoop. Hierbij vraagt 
de redactie zich steeds af of het artikel wel voldoende 
boeiend en relevant voor onze lezers? Zitten de lezers 
daar wel op te wachten? Wat vinden zij eigenlijk van 
ons tijdschrift zelf? Moeten we zo doorgaan of moeten 
we zaken anders aanpakken? Kortom, de redactie vond 
het tijd om de lezers eens te bevragen wat zij van dit 
alles vinden.

Met dank aan de techniek hebben wij een digitale 
enquête opgesteld die via de website van de GAVscoop 
online kon worden ingevuld.
Wij vonden het spannend om te volgen wat de respons 
en de antwoorden op onze vragen zouden zijn. Wel 
daarin zijn wij in het geheel niet teleurgesteld!
Alle leden (ongeveer 230 leden) werden via de GAV 
per email uitgenodigd om aan de enquête deel te 
nemen. In totaal hebben 54 leden de moeite genomen 
dit te doen. Hieronder vindt u de gestelde vragen en 
de gegeven antwoorden. De vragen zijn geclusterd op 
basis van verschillende items. 

Zijn uitgaven van GAVscoop gewenst?

Stelling: Een professionele beroepsorganisatie heeft 
een vaktijdschrift

Stelling: Ik zie het nut niet van het bestaan van de 
GAVscoop naast het TBV 
 Ja 19%
 Nee 81%

Twee respondenten plaatsten hierbij de aantekening dat de 
vraagstelling niet duidelijk was.

Hoe wordt GAVscoop gelezen?

Stelling: Ik lees GAVscoop helemaal 

Stelling: Ik lees GAVscoop zodra hij op de deurmat 
ploft 

Stelling: Bij mij thuis liggen de GAVscoops van 
voorbije jaren nog in de folie 

Voorziet GAVscoop in een behoefte?

Stelling: Ik zie reikhalzend uit naar een nieuw 
nummer van GAVscoop 

Stelling: De artikelen sluiten aan bij mijn dagelijkse 
praktijkuitoefening 
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Stelling: De artikelen sluiten aan bij mijn interesse

Stelling: Als GAVscoop er niet zou zijn zou ik haar 
missen
 

Stelling: De diversiteit van de artikelen is goed

Wat zou u ‘over’ hebben voor de GAVscoop?

Stelling: Als ik contributie zou moeten betalen zou ik 
GAVscoop opzeggen

Hoe vaak zou GAVscoop moeten verschijnen?

Stelling: De ideale verschijningsfrequentie per jaar 
van GAVscoop is 

Wat is u mening over de vormgeving?

Stelling: De lay-out van GAVscoop vind ik erg fraai

Stelling: Ik prefereer een glossy

Stelling: Het mag wel wat luchtiger 
 Ja 15%
 Nee 85%

Bent u bekend met de rubriek ‘ingezonden 
brieven’?

Stelling: Ik ben bekend met de rubriek ‘ingezonden 
brieven’ 
 Ja 56%
 Nee 44%

Stelling: Ik heb wel eens gebruik gemaakt van de 
rubriek ingezonden brieven 
 Ja 4%
 Nee 96%

Stelling: Ik ga in de toekomst vast gebruik maken van 
de rubriek ingezonden brieven
 Ja 17%
 Nee 83%

Oordeel over de inhoudelijke bijdragen:

Stelling: Er is voldoende aandacht voor opiniërende 
bijdragen 
 Ja 80%
 Nee 20%

Stelling: Er is voldoende aandacht voor medisch 
specialistische onderwerpen 
 Ja 85%
 Nee 15%

Bereidheid tot het leveren van een 
inhoudelijke bijdrage:

Stelling: Ik wil graag zelf een artikel schrijven 
 Ja 15%
 Nee 85%

Stelling: Ik wil graag zelf een artikel aanleveren 
 Ja 15%
 Nee 85%

Er was ruimte onderaan de enquête om 
eventueel opmerkingen te plaatsen:  

•	 Ik	mis	actualiteit	en	urgentie	in	de	GAVscoop.	Als	
tijdschrift voor onze beroepsgroep verwacht ik 
meer opiniërende artikelen à la Medisch Contact;
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•	 Ik	zie	het	nut	wel	want	het	TBV	is	saai;
•	 GAVscoop	kan	zich	onderscheiden	van	TBV	door	

meer gericht te zijn op de private sector;
•	 TBV	is	voor	bedrijfsartsen	waarin	ook	

verzekeringsartsen iets mogen schrijven, GAVscoop 
is het vakblad;

•	 Goede	actie!;
•	 Ik	zou	wat	meer	bijdragen	vanuit	de	behandelende	

sector een aanwinst vinden;
•	 Complimenten	voor	de	redactie;
•	 Ik	vind	het	een	heel	leuk	blad;
•	 Zowel	GAVscoop	als	TBV	zijn	ouderwets	en	weinig	

relevant.  
Interactieve website/e-journal meer van deze tijd.

Beschouwing

Van de ongeveer 230 leden van de GAV hebben 54 
leden de enquête ingevuld wat overeenkomt met een 
respons van 23%. 
Dit is in de ogen van de redactie een heel redelijke 
respons, maar geeft natuurlijk wel de vraag of er 
relevante verschillen zijn tussen respondenten en 
niet-respondenten. 
De redactie van GAVscoop is, kijkend naar de 
antwoorden, tevreden dat de leden een redelijk 
tot vrij positief oordeel hebben over de GAVscoop. 
Daaruit blijkt dat onze inspanningen gewaardeerd 

worden.   
Natuurlijk is dat voor ons geen reden om op onze 
lauweren te gaan rusten want ook wij zien in de 
antwoorden van de enquête voldoende aanleiding 
om de inhoud nog beter aan te laten sluiten bij de  
interesses en dagelijkse praktijk. Op dit moment 
ziet (ruim) 50% van de respondenten een goede 
aansluiting en de redactie wil streven dit getal 
omhoog te krijgen.
Wij werden positief gestimuleerd door de suggestie 
van een lid om meer interactief en digitaal te gaan 
werken; de redactie zal zich hierover buigen.
Een wens van veel leden is dat GAVscoop 3x of 
meer per jaar zou verschijnen. Dat is zeker ook 
een wens van de redactie, maar de afgelopen 
jaren tonen aan dat het steeds moeizamer wordt 
om aan voldoende copy te komen. Verrassend is 
wel de bevinding dat 15% van de lezers die de 
enquête hebben ingevuld, aangeeft bereid te zijn 
een inhoudelijke bijdrage te leveren en/of ook 
zelf een artikel te schrijven. Als de enquête echt 
representatief geacht mag worden, dan zou dit 
betekenen dat van alle leden van de GAV ongeveer 
30 leden een bijdrage of een artikel zouden willen 
leveren. 
De redactie nodigt van harte uit om de pen op te 
nemen en zo met ons de GAVscoop vaker op de 
deurmat te laten belanden!
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Verslag
Wetenswaardigheden ScEM-cursus posttraumatische stressstoornis  

op 8 november 2018  
door prof. Dr. Frank Koerselman, emeritus hoogleraar psychiatrie.

c. Lelieveld

Inleiding

Post-traumatische stressstoornis (PTSS) is bezig 
met een opvallende opmars. Het wordt steeds 
meer genoemd als oorzaak van allerlei problemen 
en vormen van disfunctioneren. Waar komt 
die toename vandaan? Komt PTSS echt vaker 
voor? Of wordt alleen de diagnose vaker gesteld? 
Worden de grenzen van de diagnose opgerekt? 
En heeft dat dan iets met psychiatrie te maken 
of meer met de mogelijkheid van claims? Want 
PTSS is steeds vaker een mogelijke bron van 
schadevergoedingen. Dit heeft consequenties voor 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen omdat er vaak een 
grond is voor regres.
Daarnaast was er aandacht voor de veranderingen 
in de criteria van PTSS sinds de introductie van de 
DSM-5.
Zonder opsmuk of brouhaha en zonder enige visuele 
ondersteuning trakteerde prof. Koerselman ons 
op innemende wijze op een bijzonder interessant 
middagvullend solo-programma. Achtereenvolgens 
passeerden historisch perspectief, criteria DSM-IV 
versus DSM-5 (trias wordt kwartet), definities, typen 
trauma, differentiaal diagnose en behandeling de 
revue. 

Historisch perspectief

In de negentiende eeuw vinden we na seksueel 
misbruik, treinongelukken en oorlogshandelingen 
een ‘hysterisch’ symptoomcomplex dat nauw verwant 
lijkt aan PTSS.1 De klachten werden vaak geduid als 
een subjectieve psychologische verwerking van de 
sterk emotioneel gekleurde gebeurtenis. 
Vooral na de Eerste Wereldoorlog werd ‘shellshock’ 
bij veel frontsoldaten waargenomen. Shellshock is 
de benaming voor de psychische en psychiatrische 
gevolgen van gebeurtenissen en ervaringen die 
militaire verplichtingen onmogelijk maken door 
objectieve symptomen (gevoelsstoornissen en 
bewegingsstoornissen) en subjectieve symptomen 
(slapeloosheid, angsttoestanden, emotionele labiliteit 
en hallucinaties). Tienduizenden militairen vielen 
eraan ten prooi. Symptomen waren divers: bibberen, 
bewegingloosheid, plots flauwvallen, rare geluiden 
maken, de eigen hand afhakken, blindheid, doofheid, 

onbedaarlijke huilbuien. Het was een combinatie 
van het niet meer aankunnen en pogingen om van 
het front weg te komen. In het militaire denken 
waren er in die tijd weinig opties op het gebied van 
functioneren van militairen. Een militair was of 
capabel en fit genoeg om te vechten, of ziek dan 
wel gewond. Er was in die tijd weinig begrip voor 
shellshock. De legerleiding trad hard op tegen 
shellshock-slachtoffers. Soldaten die een ‘zenuwkwaal’ 
hadden werden beschouwd als simulanten. Daarvoor 
waren er disciplinaire maatregelen: veroordeling door 
de krijgsraad, vaak de doodstraf. Was een zenuwzieke 
soldaat (vermoedelijk) geen simulant dan werd hij 
als krankzinnige beschouwd en volgde opname in 
een krankzinnigeninstelling. De militaire staf wilde 
hiermee een voorbeeld stellen om massahysterie en 
omvangrijke desertie te voorkomen. 
Prompte behandeling aan het front was noodzakelijk 
als men niet te veel manschappen wilde kwijtraken. 
Het was hierbij de kunst om een positieve 
verwachting te wekken. Maar dit was niet voldoende. 
Een tweede probleem was dat de shellshock bij veel 
patiënten na de oorlog niet wegging.
Ook in de Tweede Wereldoorlog bleken soldaten 
van het front terug te keren in geestelijke nood. 
In augustus 1943 sloeg generaal George Patton bij 
een bezoek aan een veldhospitaal twee soldaten 
met shellshock en hij typeerde ze als lafaards. Men 
gebruikte in plaats van shellshock vaker de term 
‘battle fatigue’ (oorlogsvermoeidheid). Na de Tweede 
Wereldoorlog was de strategie: doorgaan en emoties 
weghouden met onder andere als gevolg ontstaan van 
de tweedegeneratie-oorlogsslachtoffers. Niet hechten 
van de ouders leidde tot minder verlieservaring, 
waardoor kinderen werden geconfronteerd met niet-
toegankelijkheid en beschadigd raakten. 
In de 60 en 70-er jaren was professor Bastiaans 
een opmerkelijke verschijning. Hij was hoogleraar 
psychiatrie in Leiden (vanaf 1964). Hij leek fysiek 
wel wat op Trump, zwaar, twee meter lang. Hij kwam 
op voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Hij werd bekend als behandelaar van mensen die 
leden aan de gevolgen van het concentratiekamp of 
KZ-syndroom. Zijn standpunt was dat de patiënten 
door de verdringing heen moesten. Het moest 
eruit. Zoals je een gezwel opensnijdt. Zijn techniek 
was zeer intensief inpraten op patiënten, eventueel 
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behandeling met LSD of barbituraten (zogeheten 
narco-analyse). Bastiaans’ methode was omstreden, 
want het was moeilijk te controleren of het waar 
was wat mensen zeiden. Een dieptepunt was een 
publiek demasqué van PVDA-senator en voormalig 
partijsecretaris Eibert Meester2 (over een verzonnen 
verzetsverleden en gevangenschap). Dit had echter 
geen nadelige gevolgen voor Bastiaans; die ging 
gewoon door met zijn praktijken.
Tijdens en na de Vietnam-oorlog werd meer 
psychiatrisch onderzoek naar de symptomen gedaan 
en classificeerde men deze als posttraumatische 
stressstoornis. 

Klachten versus symptomen; het belang van 
research

Bij psychische aandoeningen gaat het vaak om 
klachten, niet om symptomen. 
Volgens van Dale3 is een symptoom: ‘elk 
ziekteverschijnsel dat enige betekenis heeft voor 
de herkenning van een ziekte; synoniem met 
uitdrukkingsverschijnsel.’ Een klacht is volgens van 
Dale ‘een hoorbare uiting van smart in kreten of 
woorden; in medisch kader duidend op een medisch 
en/of psychisch probleem.’ 
In de Engelse taal is ‘a symptom’ een klacht (beleving 
van de patiënt) en ‘a sign’ een objectief voor de arts 
waarneembaar teken van ziekte. In het Nederlands is 
dat onderscheid er niet.
Hoe dan ook: klachten zijn subjectief en moeilijk te 
controleren. De vraag is: klopt het wel of klopt het 
niet? Wanneer klopt het verhaal en wanneer rijzen er 
yellow/orange/red flags?
In het algemeen kan ervan worden uitgegaan dat hoe 
vager, hoe aspecifieker en hoe meer cliché-achtig, des 
te meer twijfel aan de plausibiliteit/consistentie.
Als iemand beweert klachten ‘in wisselende mate’ te 
ervaren maakt dat zijn verhaal niet sterker.
Als je een herbeleving hebt, dan weet je dat. Een 
specifiek detail draagt bij aan geloofwaardigheid.
Gaat het bijvoorbeeld om een ongeval in 2013 waarna 
PTSS wordt geclaimd, dan is onderzoek op YouTube 
of via andere kanalen een optie. Want als PTSS wordt 
geclaimd moet sprake zijn geweest van een significant 
ongeval en dat moet terug te vinden zijn. 
Veel claims op een uitkering (UWV, letselschade, 
militaire context) zijn niet feitelijk te onderbouwen, 
die vallen af. Van de rest moet worden beoordeeld of 
sprake is van PTSS.
Als een PTSS-claim niet/onvoldoende onderbouwd is 
moet informatie worden opgevraagd. 

Toename incidentie PTSS

De diagnose PTSS wordt tegenwoordig aan de 
lopende band gesteld. Het lijkt wel een beetje op 
whiplash associated disorder (WAD). WAD is een 
laagdrempelige diagnose. Nekpijn na een schok. Er 

kan niets worden aangetoond. Negentig procent van 
gestelde diagnosen betreft WAD 1-2; dat wil zeggen: 
bij neurologisch onderzoek geen geobjectiveerde/
objectiveerbare afwijkingen. Feitelijk dus niet te 
controleren. De beroepsvereniging (NVN) stelde: 
geen neurologisch substraat, geen beperkingen, geen 
blijvende invaliditeit. Dus wel een diagnose, maar 
geen claim en geen financieel belang. Gevolg: de 
epidemie stierf uit. 
Bij PTSS is iets vergelijkbaars aan de hand. Het stellen 
van de diagnose is niet moeilijk, er is iets naars 
gebeurd. Er is echter niets aan te tonen. En er is een 
financieel belang. 

Definities

Trauma
Een trauma is de basisvoorwaarde voor PTSS. Zonder 
trauma geen PTSS. Wat is trauma? 
Trauma is iets waar je niet op rekent, bijvoorbeeld 
een auto-ongeval. De gebeurtenis moet impact 
hebben, dat wil zeggen te maken hebbend met dood/
verminking en gepaard gaan met het gevoelens die 
erbij passen: intense angst, afschuw, walging. Denk 
aan een aanslag. Hoe sterk moet dat zijn? Als er iets 
ergs gebeurt ontstaat afweer, het gevoel losmaken van 
de gebeurtenis, dat heet dissociatie, je ziet het wel, 
maar het komt niet binnen.
Voorbeeld: een voetbalwedstrijd in Engeland. Er 
is een houten tribune. Er is vuurwerk. Er gaat iets 
mis. De hele tribune staat binnen vijf minuten in 
lichterlaaie. Er is maar een uitgang. In een dergelijke 
situatie zijn er drie groepen te onderscheiden: de 
actieven (die gaan het vuur doven, mensen helpen, 
zij hebben het druk), de apathischen en de doelloos 
zwervenden.
De actieven zijn de gezondsten. Zij bestrijden het 
gevaar op machteloosheid door actie (vuur doven, 
mensen helpen). Dat is een nuttige vorm van coping, 
die niet bewust gekozen wordt. De andere twee 
groepen raken gedissocieerd. Een echte ramp kun 
je niet zomaar verwerken. Iedereen heeft zijn eigen 
strategie. Welke dat is, weet je pas als het zover is.
Trauma is een begrip dat in de praktijk nogal opgerekt 
is. Een vervelende onaangename gebeurtenis, 
bijvoorbeeld een conflict op het werk, is niet 
synoniem met trauma, tenzij de leidinggevende je 
daadwerkelijk naar het leven heeft gestaan.
Een PTSS is een trauma én de gevolgen ervan. 
Iedereen heeft last van nare dingen. Meestal wordt 
dat vanzelf beter, wordt dat verwerkt, wat niet 
hetzelfde is als vergeten. 
In het verleden (en in de DSM-IV) waren de criteria 
voor PTSS een trauma gepaard gaande met intense 
angst. In de DSM-5 is de intense angst weggelaten, 
want de gedissocieerden waren hierdoor uitgesloten. 
In het geval van PTSS is sprake van een trauma 
waarbij na een half jaar nog sprake is van de 
zogenaamde trias: herbeleving, vermijding en 
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alertheid (DSM-IV). In de DSM-5 is er een criterium 
bijgekomen: negatieve gevoelens/gedachten.
Als het trauma werd veroorzaakt door een ander 
is vaak sprake van boosheid. ‘Ik heb daar niet om 
gevraagd.’ Een verzekeraar haakte daar in een 
commercial bij aan: ‘ … voor alles waar u niet om 
gevraagd hebt’. Zo is bijvoorbeeld de boosheid/haat 
onder militairen jegens defensie erg groot. Boosheid 
staat verwerking in de weg.
Als er sprake is van stresssymptomen binnen een half 
jaar na een trauma heet het een acute stressstoornis. 
Bij negentig procent van de mensen gaat het over. 
Pas na een half jaar heet het PTSS. Van tevoren valt 
niet te voorspellen wie tot de tien procent behoort 
bij wie de klachten na een half jaar aanhouden. Bij 
militairen is vóór uitzending van alles onderzocht 
om de gevoeligheid voor post-traumatische stress 
te voorspellen. Daar kwam uit dat eerdere PTSS 
een verhoogd risico had op recidive. Dit komt 
bijvoorbeeld voor bij politie en brandweer.
PTSS na een hersentrauma gepaard gaande met 
geheugenverlies kan niet.
Opname op een intensive care afdeling kan wel 
aanleiding geven tot PTSS; dit wordt vaak niet 
onderkend.

1. Herbeleving
 Over herbelevingen bestaan hardnekkige 

misverstanden. Een herbeleving is niet synoniem 
met denken aan. Een herbeleving is een 
HERBELEVING, dat wil zeggen dat de intense 
angst, de afkeer, de onmacht ten tijde van de 
gebeurtenis opnieuw worden ervaren. Met 
andere woorden: de herbeleving openbaart zich 
als een paniekaanval inclusief hartkloppingen, 
onwelzijn, zweten.  
Veel mensen rapporteren wel de emoties, maar 
niet de specifieke aspecten van de herbeleving. 
En daar gaat het om. 
Een herbeleving wordt vaak uitgelokt door cues. 
Je ziet, hoort, leest of ruikt iets. 
Veelvoorkomende vormen van herbeleving zijn 
angstig dromen, nachtmerries, het ’s nachts 
badend in het zweet wakker worden. Hoe 
weet je dat dat echt is? Hoe betrouwbaar, hoe 
geloofwaardig zijn gerapporteerde nachtmerries? 
Een gewone droom is een herhaling van 
dagbelevenissen. In een gewone droom wordt 
een switch aan de werkelijkheid gegeven. Als in 
een droom steeds precies hetzelfde voorkomt als 
zoals het gebeurde, is dat onaanneemlijk, evenals 
wanneer in een bepaalde periode 5000 maal 
dezelfde droom gedroomd wordt. 
In de GGZ wordt de diagnose PTSS vaak snel 
gesteld als iemand zegt: ik droom erover. Dat is te 
gemakkelijk en niet terecht.

2. Vermijding
 Bewuste vermijding zorgt ervoor dat je wegblijft 

van plaatsen die herbelevingen oproepen, 
bijvoorbeeld het journaal of de onheilsplek. 
Onbewuste vermijding gaat in de richting 
van dissociatie, dat is niet beïnvloedbaar, dat 
kun je niet uitzetten. Dit heeft een risico op 
chronificering.

3. Verhoogde alertheid
 Verhoogde alertheid raakt aan de fight/

flight-reactie als gevolg van het trauma. Het 
hele lichaam is hierbij betrokken. Dit wordt 
gemedieerd door het autonome zenuwstelsel. Het 
bloed moet naar de spieren, want actie en dus 
spieractiviteit is noodzakelijk. Het bloed trekt weg 
uit het vaatbed van huid en darmen (bleek van 
schrik, het in de broek doen). 
Acute alertheid kan overgaan in een chronische 
vorm. Denk bijvoorbeeld aan een echtpaar 
dat loopt in een winkelstraat in Srebrenica; zij 
kijken voortdurend om zich heen en naar boven, 
speurend naar sluipschutters. 
Prikkelbaar zijn hoort hierbij. Fight is woede, 
of ‘jij moet weg’; flight is angst, of ‘ik moet 
weg’. Of een gevoel van vervreemding van de 
maatschappij, het morele kompas is ontregeld. 
Men leeft zich niet meer in. Dit kan leiden 
tot criminele ontwikkeling of tot drank-/
drugsmisbruik.

4. Negatieve gevoelens/gedachten
 In de DSM-5 is er een vierde criterium 

toegevoegd aan de trias: negatieve gevoelens/
gedachten. Dit kan een schuldgevoel zijn. ‘Als 
ik er vijf minuten eerder/later was geweest’ of 
‘Als ik … zou hebben gezegd.’ PTSS is een soort 
stagnerende rouw, mensen komen niet tot 
heraanpassing. 
Ook reactief depressieve gevoelens komen 
voor: ‘Als het leven niet meer kan worden zoals 
tevoren, dan hoeft het niet meer.’ In geval van 
chronificering en in combinatie met boosheid/
humeurigheid/verongelijktheid heet dit een 
dysthyme stoornis (in de DSM-5 heet het 
persisterende depressieve stoornis).

Typen trauma

Bij type 1 trauma ontstaan de klachten na een 
eenmalige schokkende gebeurtenis.
Bij type 2 trauma ontstaan de klachten na langdurige 
of herhaalde blootstelling aan schokkende 
gebeurtenissen, denk bijvoorbeeld aan misbruik. 
PTSS door misbruik, ook wel complexe PTSS, 
staat niet in de DSM-5. Volgens Koerselman gaat 
het in die situatie bijna altijd om een borderline 
persoonlijkheidsstoornis, want het betreft bijna 
altijd vrouwen met gecombineerde problematiek, 
waaronder eetstoornissen en automutilatie.
Een trauma kan ook zijn wat je een ander ziet 
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overkomen of als je erover hoort. Het moet dan 
wel iemand uit ‘the inner circle’ zijn. PTSS is goed 
voorstelbaar bij het horen van gruwelijke details of 
bij het langdurig beroepshalve moeten kijken naar 
weerzinwekkende beelden (politie; kinderporno).

Differentiaaldiagnose

Als het geen PTSS is, wat zijn dan diagnostische 
mogelijkheden?
Er zijn diverse mogelijkheden, zoals angststoornissen 
(fobie met vermijding/gegeneraliseerde 
angststoornis/paniekstoornis) of een 
aanpassingsstoornis.
Een aanpassingsstoornis is een reactie op emotionele 
en psychische stress, die meer effect heeft dan bij 
een gemiddelde persoon. 
In de DSM-IV waren de psychiatrische 
diagnosen op ernst gerangschikt, de ernstigste 
bovenaan (paranoïde schizofrenie) en de mildste 
onderaan (aanpassingsstoornis). De diagnose 
aanpassingsstoornis werd toen erg vaak gesteld.
Vanaf 2016 bepaalde het Zorginstituut 
Nederland dat bepaalde diagnosen (waaronder 
de aanpassingsstoornis) onverzekerde diagnosen 
waren. Die vielen niet meer onder de aanspraak 
van het basispakket van de Zorgverzekeringswet. 
Die diagnosen waren dus niet declarabel en 
werden niet vergoed. Sindsdien komt de diagnose 
aanpassingsstoornis nog nauwelijks voor ten faveure 
van de diagnosen angststoornis, depressieve stoornis 
of PTSS!
Dit is een van de oorzaken/verklaringen voor de 
toename van PTSS.
In de DSM-5 zijn de assen verdwenen evenals de 
hiërarchie in ernst van diagnosen.
De aanpassingsstoornis en PTSS zijn verwant. 
Een aanpassingsstoornis is een serieus te nemen 
aandoening, maar wordt nog steeds niet uitbetaald. 
Als de diagnose PTSS niet gesteld wordt, betekent dat 
niet dat er sprake is van simuleren, aggraveren of van 
bewust bedrog.
Het expliciet benoemen van simulatie is overigens 
niet aan te bevelen. Beter is het om te spreken van: 
‘Geen diagnose op mijn vakgebied.’

Behandeling 

In de loop van de tijd zijn diverse strategieën 
toegepast. Medicatie is niet zinvol. Wel als sprake 
is van angst/somberheid. Met SSRI’s worden uit de 
hand lopende emoties in de hand gehouden.
Benzodiazepines leggen overal een deken overheen.
Klassieke benadering is gedragstherapie. Angst is een 
situatie die het lichaam niet lang volhoudt. Paniek 
leidt tot fight/flight en vreet energie, dat is niet vol 
te houden. Confronteren met een panieksituatie 
gedurende een half uur doet de paniekaanval 
afzakken. Die ervaring is belangrijk, want bij dit 

soort stoornissen is de ‘angst voor de angst’ een 
belangrijke factor. Blootstelling aan de oorzaak 
neemt de herinnering niet weg, maar vermindert de 
impact. Dit is een zeer intensieve behandeling.
En uiteraard is er EMDR. Deze therapie drukt de 
herbeleving weg. Dit is een erg populaire therapie. 
Succespercentages van 90% zijn gerapporteerd. Dat 
is erg hoog. Het effect van EMDR: ik weet het nog 
wel, maar het heeft geen impact meer.
Risico van EMDR: kan alleen op het moment 
van maximaal terugroepen van de traumatische 
herinnering, dus er is een kans op toename van 
klachten.
Mindfullness noemde Koerselman ‘oogkleptherapie’. 
Niet doen dus.
EMDR wordt tegenwoordig voor van alles ingezet. 
Het aanbod bepaalt de vraag. EMDR is declarabel. 
Iedereen mag het toepassen. De GGZ verkeert 
in financiële nood. Het is dus zoeken maar 
behandelvormen die door lager opgeleiden kunnen 
worden toegepast. Het is een verdienmodel.
Een nieuwe experimentele behandeling richt 
zich niet op bestrijden van de herinnering, maar 
op de emotionele impact ervan. Vergelijk met 
reclamespotjes op de televisie. Producten worden 
gepresenteerd in een prettige context. De pijnlijke 
herinnering wordt gekoppeld aan een minder 
pijnlijk iets. Kan bijvoorbeeld met Ecstasy (XTC, 
MDMA). Ecstasy veroorzaakt een gevoel van vrede, 
geluk en liefde, ook een gevoel van collectiviteit. De 
eerste resultaten bij veteranen zijn hoopgevend.
Prognostisch ongunstig is boosheid. Een ander mag 
jouw recht op geluk niet verstoren, dat is moeilijk/
niet verdraagbaar. Dit heet narcistische woede of 
krenking. Mensen voelen zich beschadigd in hun 
recht op geluk. Met aandacht los je niets op, maar 
het geeft wel erkenning, wat niet onbelangrijk is.

Antwoorden op de vragen:

1. Waar komt de toename in diagnose PTSS vandaan?  
 Claim, geld.
2. Komt PTSS echt vaker voor of wordt alleen de diagnose 

vaker gesteld?
 Nee, kwestie van definitie (vroegere 

aanpassingsstoornis) en van geld.
3. Worden de grenzen van de diagnose opgerekt?
 Nee, wel anders in het classificatiesysteem DSM-5 
4. Heeft dat dan iets met psychiatrie te maken of meer 

met de mogelijkheid van claims? 
 Heeft uitsluitend te maken met de mogelijkheid 

van claims/ financiële belangen.

Meenaarhuisneemboodschappen:

•	 De	diagnose	PTSS	wordt	steeds	vaker	gesteld;	dat	is	
een kwestie van definitie en financiële belangen. 

•	 Als	het	geen	PTSS	is,	betekent	dat	niet	dat	er	niets	
aan de hand is.
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Verslag
Voordracht ‘Brain at work’ op 21 febrauri 2019 van Erik Scherder,  

hoogleraar neuropsychologie VU Medisch centrum in het kader van het 
vitaliteitsprogramma voor a.s.r.-medewerkers  

c. Lelieveld

Inleiding

De mediagenieke en tomeloos energieke hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder (VU, Amsterdam; 
‘zitten is het nieuwe roken’) hield op de hem 
eigen bevlogen en semi-cabareteske wijze een zeer 
onderhoudende, levendige en interactieve voordracht 
over en een vurig pleidooi voor het belang van fysieke 
en cognitieve inspanning voor de cognitieve functies.
Hij begon met een uitleg over hubs. Vervolgens nam 
hij ons mee via de nucleus accumbens en prefrontale 
cortex, leeftijd en leervermogen, multitasken, no 
strain-no gain en de verrijkte omgeving, de amygdala, 
cortisol en stress om ten slotte uit te komen bij het 
default mode netwerk.
Ik was erbij en hoewel een aanhanger van ‘gemak 
dient de mens’ heb ik mij laten overtuigen van het 
belang van bewegen en van cognitieve uitdaging. 
Mede in uw belang maakte ik onderstaande impressie 
van de presentatie aangevuld met enige research. 
Ik deel graag een aantal interessante en navolgbare 
meenaarhuisneemboodschappen met u. Doe er uw 
voordeel mee!

Hubs en de fronto-pariëtale samenwerking.

De menselijke hersenen zijn te vergelijken met een 
snelwegennet (afbeelding 2). Structurele verbindingen 
(de snelwegen) maken communicatie of verkeer 
tussen steden mogelijk en vormen dus de functionele 
verbindingen. Het in kaart brengen van structurele en 
functionele verbindingen in de hersenen is mogelijk 
geworden door ontwikkeling van nieuwe niet-
invasieve technieken zoals diffusion tensor imaging 
(DTI) en functionele Magnetic Resonance Imaging 
(fMRI).1 De eerste techniek maakt het mogelijk via 
tractografie de belangrijkste bundels witte stof (tractus) 
in de hersenen zichtbaar te maken. De fMRI maakt 
het mogelijk belangrijke gebieden in de hersenen 
te identificeren die tijdens een toestand van rust of 
tijdens taakverrichting actief zijn, en functioneel met 
elkaar zijn verbonden. Functionele connectiviteit 
tussen twee hersengebieden is gedefinieerd als de mate 
van correlatie tussen patronen van activiteit in deze 
gebieden. Door stuk voor stuk zo alle hersengebieden 
te bekijken, kan uiteindelijk van het totale brein de 

functionele connectiviteit worden opgespoord.
Hubs zijn substations of knooppunten van 
informatieverkeer in de hersenen, die vooral een rol 
spelen in de coördinatie van informatiestromen in de 
hersenen.
Hoe meer hubs, hoe flexibeler het brein. De meeste 
hubs bevinden zich in de frontale en de pariëtale delen 
van de hersenen (afbeelding 1).

Afbeelding 1. Hersenen / Bron: MethoxyRoxy, Wikimedia 
Commons (Publiek domein).

Afbeelding 2. Wittestofverbindingen in de hersenen zichtbaar 
gemaakt met tractografie.

Frontale kwab

Temporale kwab

Cerebellum

Occi-
pitale 
kwab

Pariëtale kwab



GAVscoop, jaargang 23, nummer 1, mei 2019 41

Hubs zijn nodig voor de fronto-pariëtale 
samenwerking, zij spelen een rol bij plannen, 
werkgeheugen, impulscontrole en remvermogen. 
De fronto-pariëtale samenwerking is ook belangrijk 
voor cognitieve flexibiliteit. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan plaatjes waarop twee verschillende afbeeldingen 
zijn te zien, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. 
Wat ziet u in afbeelding 3? 

Afbeelding 3 (het antwoord vindt u op blz. 41 in dit blad).

Nucleus accumbens en prefrontale cortex

De nucleus accumbens (letterlijk: aanliggende kern; 
afbeelding 4) is een gebied in de hersenen dat tegen 
het septum aan ligt. Deze kerngroep wordt gerekend 
tot de basale kernen: het striatum ventrale.

 

Afbeelding 4.

De nucleus accumbens speelt een belangrijke rol 
bij positieve belevingen zoals verlangen, motivatie, 
passie en bevrediging. Dit hersengebied speelt ook 
een rol bij verliefd worden. De kernen reageren op de 

belonende effecten van gedrag. Ze spelen vermoedelijk 
niet alleen een rol bij verslavingsgedrag, maar ook 
bij seksualiteit, computerspellen en emoties die door 
het luisteren naar muziek worden opgewekt. Over het 
algemeen is er een grotere betrokkenheid bij plezierige 
kortetermijnactiviteiten. Degenen die gevoelig zijn 
voor de kickbeleving door deze centra, hebben de 
neiging om op zoek te gaan naar activiteiten die 
een beloning op korte termijn opleveren. Zij zijn 
ook bereid om daar meer risico ś voor te nemen. Het 
centrum speelt mogelijk ook een rol bij placebo-
effecten, want het schijnt naast reacties op het succes 
zelf, ook te reageren op de verwachting van succes.
Neuronen in dit hersengebied zijn gevoelig voor 
farmaca als amfetamine en cocaïne die een 
sterk verslavende werking hebben. Deze drugs 
bewerkstelligen een sterke toename van de 
dopamineniveaus in de nucleus accumbens.
Omgekeerd blijkt dat stress en frustratie remmend 
werken op het functioneren van deze gebieden. Door 
deze gevoelens daalt juist de dopamineproductie, 
waardoor men eerder lusteloos en ongeïnteresseerd 
raakt. Dopamine komt vrij uit de nucleus accumbens 
als je denkt: ‘Yes, I did it’, dat smaakt naar meer. Je zou 
dopamine een beloningshormoon kunnen noemen. 
De pre-frontale cortex controleert de nucleus 
accumbens, remt deze af als het ware, in die zin dat je 
denkt na het tweede kopje koffie, na het tweede pilsje 
of na een uurtje gamen: het is wel genoeg geweest. 
Maar de pre-frontale cortex heeft ongeveer dertig 
jaar nodig om zich te ontwikkelen. Kinderen zijn 
in ontwikkeling en zij missen dus logischerwijs de 
controle. Zij zijn dan ook kwetsbaar en hebben de 
neiging om door te gaan met bepaalde activiteiten 
(bijvoorbeeld gamen, gambling, instagram). Dat 
betekent dat in de eerste dertig levensjaren de ouders 
de functie van pre-frontale cortex voor hun kinderen 
op zich zullen moeten nemen. 

Relatie tussen leeftijd en leervermogen

In de hersenen wordt onderscheid gemaakt tussen 
witte en grijze stof.
De grijze stof bestaat vooral uit hersencellen 
(neuronen). Witte stof bestaat vooral uit uitlopers 
van zenuwcellen (axonen) die voorzien zijn van het 
vetrijke myeline. De kwaliteit van de witte stof is van 
invloed op de snelheid van signaaloverdracht. Hoewel 
het totale hersenvolume niet veel meer toeneemt na 
het vijfde levensjaar, ondergaan de hersenen nog veel 
veranderingen. Zo neemt de hoeveelheid witte stof toe 
tijdens de adolescentie. Heel lang werd gedacht dat er 
in het volwassen brein geen nieuwe hersencellen meer 
worden aangemaakt. Deze gedachte bleek fout, nieuwe 
neuronen worden heel ons leven lang geproduceerd 
in de hersenen (neurogenese). Deze nieuwe neuronen 
worden vooral in de hippocampus geproduceerd. 
Worden deze nieuwe neuronen niet gebruikt, 
bijvoorbeeld door iets nieuws te leren, dan sterven 
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ze binnen enkele weken weer af. Dat begint al na het 
dertigste levensjaar.
Groot opgezette onderzoeken met behulp van 
MRI-scans laten zien dat met het verstrijken van 
de jaren ons hersenvolume afneemt. Deze afname 
is het grootst in de voorste delen van de hersenen 
en het minst in de achterste. Deze afname betreft 
zowel grijze als witte stof en ook is er een afname in 
activiteit in deze gebieden. De afname van witte stof 
duidt op een vermindering van myeline, het vettige 
omhulsel wat verantwoordelijk is voor de snelheid 
van signaaloverdracht. Dit zou een oorzaak kunnen 
zijn voor de vermindering van de denksnelheid bij 
ouderen. Dit is echter te beïnvloeden!
De fronto-pariëtale samenwerking speelt een 
rol bij opnemen van nieuwe kennis. Dit is een 
leeftijdsafhankelijk proces. Tot het dertigste levensjaar 
vindt ontwikkeling plaats, dat is een periode van 
kwetsbaarheid. Van het dertigste tot het zestigste 
levensjaar is een periode van stabilisatie. Na het 
zestigste levensjaar neemt het leervermogen af. Iemand 
kan best iets nieuws leren na het zestigste levensjaar 
zoals een nieuwe taal, alleen het kost meer tijd.
De beste strategie is om je brein uit te dagen. Dit 
heeft een positieve invloed op de witte stof én op de 
hubs.  Moeite blijven doen, je ergens voor inspannen, 
uitdagingen stimuleren de ontwikkeling van de 
verbindingen in de witte stof en van de hubs. Dat 
geldt op iedere leeftijd en voor mannen en voor 
vrouwen. Aandoeningen als hart-/vaatziekten, 
verhoogde bloeddruk en de leefstijl (actief of passief) 
zijn natuurlijk wel van invloed. Maar meer moeite 
doen heeft een stimulerend effect op angiogenese, 
synaptogenese en op neurogenese in de hersenen.  
Daar word je beter van.
Wie bouwt aan cognitieve reserve is beter beschermd 
tegen ouderdomsziekten als bijvoorbeeld dementie.
Scherder: ‘Het wordt er helaas bij het ouder worden 
niet beter op. Hoewel daar nog absoluut geen 
bewijs voor is, zijn er mensen die beweren dat 
al die technologische ontwikkelingen tot meer 
alzheimerpatiënten leidt. We hoeven immers minder 
na te denken; worden cognitief luier. Om een paar 
voorbeelden te geven: het navigatiesysteem in mijn 
auto wijst me de weg; als ik iets niet weet, zoek ik 
het op in Google; al mijn telefoonnummers staan in 
mijn mobiele telefoon, ik hoef er niet eentje uit mijn 
hoofd te leren. En dan die reclames tegenwoordig over 
automatisch inparkeren. Dat is echt onzin, je kunt 
toch zelf inparkeren, doe ‘es moeite! Waarom is alles 
zo idioot gemakkelijk! Ik zeg niet dat het per definitie 
slecht is, maar de literatuur is helder. Als ik me meer 
moet inspannen, doe ik mijn brein er een groot plezier 
mee.’
Scherder had goed nieuws, want het is op alle 
leeftijden zinvol om te beginnen met opbouw. Je bent 
nooit te oud om te beginnen. Alleen moet je dan niet 
alleen leuke dingen willen doen, zoals veel gehoord 
van aanstaande pensionado’s, gevraagd naar wat ze na 

het pensioen gaan doen: ‘alleen maar leuke dingen’.  
Motivatieverlies is een normaal leeftijdsverschijnsel. 
Motivatie is een hersenfunctie. 
Uit vrij recent onderzoek2 is gebleken dat het aantal 
nieuwe taken in een werksetting van invloed was op 
onder andere het werkgeheugen en op het volume van 
de grijze hersenstof.
Met andere woorden: regelmatig veranderende 
taakinhoud is een ‘in vivo’ interventie die compenseert 
voor negatieve langetermijneffecten van weinig 
uitdagende werkzaamheden.
In Scherder’s woorden: ‘the busier, the better’ of ‘stress 
is fantastisch, levensreddend!’
En: multitaskers bestaan niet. We weten wel steeds 
beter waar iets te vinden is, maar we zijn minder goed 
geworden in het ontdekken wát iets is: de inhoud. Iets 
opzoeken, er naartoe scrollen en voilà, het is allemaal 
niet zo ingewikkeld. Als je iets maar één keer te zien 
krijgt, dan lees je beter, onthoud je meer en maak je 
misschien zelfs notities. Het is eenmalig, dus dan moet 
je meer moeite doen om het te onthouden. Het weten 
waar iets te vinden is, versus wat het is. Dat laatste, het 
wat, dat is onze brain training, aldus Scherder. ‘Dat is 
de uitdaging en kost inspanning. Maar we doen het 
niet meer.’

No strain, no gain en de verrijkte omgeving.
Wandelen is goed. Stevig doorstappen - zodat je je 
hart voelt kloppen - is beter en stevig doorstappen in 
een verrijkte omgeving is nog beter. Daarmee bedoelt 
Scherder dat de omgeving uitdagend moet zijn voor 
de hersenen: ‘Je gaat stoep op, stoep af, ontwijkt 
hier en daar een fiets. Maar als je elke dag hetzelfde 
rondje loopt, ken je die op- en afstapjes wel. Het 
moet uitdagend blijven. Maak dus elke dag een ander 
rondje.’
Er zijn drie pijlers voor een verrijkte omgeving: nieuwe 
dingen, uitdagende dingen en er moeite voor moeten 
doen. Ergens moeite voor moeten doen is goed voor 
het brein. Dit geldt voor fysieke en voor cognitieve 
inspanning.
Buiten spelen is een verrijkte omgeving. Buitenspelen 
is de laatste tijd helaas erg afgenomen evenals 
gymnastieklessen. Er zijn scholen die niet eens een 
gymnastiekzaal hebben. Scherder nam afstand van het 
standpunt van Christen Unie-politicus Arie Slob die 
meent dat gymnastiek een taak voor de ouders is.

De amygdala, cortisol en stress

Er is positieve en negatieve stress. 
Positieve stress maakt dat iemand kan handelen in een 
crisissituatie. Bijvoorbeeld dat je je kind redt uit een 
brandend huis en dat je, zodra het kind veilig is, staat 
te shaken.
Pieken doe je met de pre-frontale cortex. Hierdoor 
raken andere gebieden, waaronder de amygdala  
gedeactiveerd. De amygdala is de kern in de hersenen 
waar angst zetelt. De amygdala staat onder regulerende 
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invloed van de frontale cortex. 
Chronische stress is negatieve stress en kan uitmonden 
in burn out. Stress begint in de hypothalamus, daar 
wordt het stresshormoon cortisol aangemaakt. 

Schematisch:

Afbeelding 5.

Onder invloed van het stresshormoon cortisol wordt 
de  hippocampus geactiveerd, die stress afremt (en je 
geheugen regelt). Te veel stress leidt tot een overwerkte 
hippocampus en schaadt de pre-frontale cortex, die de 
amygdala moet remmen.  Een ongeremde amygdala 
betekent een ontketening van negatieve emoties, wat 
weer stress in de hypothalamus aanwakkert. Dat maakt 
de cirkel rond.
Chronische stress is dus niet gezond. De pre-frontale 
cortex zorgt ervoor dat je plannen maakt, initiatieven 
ontwikkelt. Als die het niet kan moeten anderen dat 
doen.  Ontbreken van een sociaal netwerk vergroot dus 
het probleem in geval van burn out.
De oplossing (of: hoe ga je om met stress?) volgens 
Scherder: muziek, bewegen, leren, slapen en stoppen 
met multitasken.

Default mode network

Het defaultnetwerk (‘terugvalnetwerk’) is een netwerk 
van gebieden in de hersenen dat vooral actief is in een 
toestand van rust, waarin men niet op gebeurtenissen 
in de buitenwereld is gericht.
Het defaultnetwerk beslaat een aantal frontale en 
pariëtale gebieden in de hersenen, die een grote mate 
van functionele connectiviteit laten zien tijdens een 

toestand van rust. Deze gebieden liggen anatomisch 
ver uit elkaar en communiceren vooral met elkaar via 
de lange wittestofbanen. 
We kunnen terugvallen op dit netwerk als we 
worstelen met lastige vraagstukken of vruchteloos 
zitten te broeden op nieuwe ideeën. Hoe? Door géén 
bewuste hersenactie te ondernemen! Hoe meer we 
onze breinen belasten met cognitieve taken – druk, 
druk, druk – hoe kleiner de kans op creativiteit, want 
het default netwerk is dan simpelweg niet actief. Pas 
als we ons brein rust geven en naar binnen keren, 
komt het op gang, bijvoorbeeld tijdens een wandeling 
of als we door het raam naar buiten staren. Het is een 
soort staat van dagdromen, of mijmeren, waarbij het 
lijkt alsof we totaal niet zinvol bezig zijn. Terwijl het 
defaultnetwerk juist dan op volle toeren draait en 
daarmee ook onze creativiteit. Het zijn de momenten 
waarop de kans op een geniale inval het grootst is.

Het geheel overziend: lichaamsbeweging heeft een 
positieve invloed op fysieke én cognitieve conditie op 
alle leeftijden. Dus: laat je hersenen niet zitten! 
Wat ik ermee doe/gedaan heb? (ik val in het 
leeftijdscohort seniorwerknemers met overwegend 
zittende werkzaamheden):
•	 Ik	loop	minimaal	10.000	stappen	per	dag,	elke	dag.	

Houd het bij op een app. Als ik het niet gehaald heb 
(komt zeer regelmatig/heel vaak/bijna altijd voor op 
een kantoor-/thuiswerkdag) loop ik het verschil ’s 
avonds alsnog op de loopband. Iedere dag.

•	 Tijdelijk	gestopt	met	alcohol	(ikpas.nl),	waardoor	–	
5 kg (voorlopige tussenstand).

•	 Ik	ga	mij	opgeven	voor	een	cursus	Spaans	en	een	
cursus filosofie/kunstgeschiedenis.

 
Meenaarhuisneemboodschappen:

•	 Beweeg	elke	dag	matig	intensief	gedurende	
tenminste dertig minuten (bijvoorbeeld brisk 
walking, stevig doorfietsen, geen e-bike). 

•	 Beweeg	daarnaast	ook	nog	regelmatig	tussendoor.
•	 Kies	eens	een	andere	route	naar	kantoor/

supermarkt.
•	 Overweeg	de	aanschaf	van	een	desk-bike.	
•	 Ga	iets	nieuws	leren,	bijvoorbeeld	een	taal/

muziekinstrument/cursus.
•	 Kijk	wat	vaker	uit	het	raam	of	maak	een	

lunchwandeling.

Hypothalamus
maakt stresshormoon aan

Hippocampus
kan stress niet

meer afremmen

Frontale Lob
kan negatieve emoties

niet meer afremmen

negatieve emoties
op vrije loop in

Amygdala

overload

Bronvermelding
1. nl.wikipedia.org; zoekterm connectoom
2. Front Psychol. 2017; 8: 117. Don’t Lose Your Brain at Work – The Role of Recurrent Novelty at Work in Cognitive and Brain 

Aging. Jan Oltmanns e.a.

Afbeelding 3: 
 Je ziet óf een chique, jonge vrouw met afgewend gelaat en enigszins hooghartige uitstraling óf een oude vrouw met 

puntkin en haakneus die naar beneden kijkt. 
 De kin van de jonge dame is de neus van de oude dame en haar décolleté is de kin van de oude dame.
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bijzonderheden.

2019

6 juni  Module ‘Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake 
Medisch Handelen en Medisch Aansprakelijkheid’ 
Locatie: Ampt van Nijkerk 
Informatie: www.nvmsr.nl 

19 - 22 juni 7th Annual Scientific Conference of the European 
Association of Psychosomatic Medicine (EAPM) 2019 
Locatie: World Trade Center, Rotterdam 
Informatie: www.earm.eu 

4 en 5 juli  6th European Conference on Symptom Validity 
Assessment 2019 
Locatie: Amsterdam 
Informatie: www.sva2019.nl 

19 september Algemene ledenvergadering GAV 
Locatie: Hotel van der Valk, Almere 
Informatie: www.gav.nl

5 november KNMG Jubileumcongres ‘Dokter in verandering’ 
Locatie: NBC Nieuwegein 
Informatie: www.knmg.nl

6 – 8 november Verzekeringsgeneeskundige dagen 2019 
Locatie: Hotel van der Valk, Almere 
Informatie: www.vgdagen.nl

10 – 13 november ICLAM 2019 
Locatie: Mumbai 
Informatie: www.iclam.org

6 december NVMSR themamiddag 
Locatie: Golden Tulip, Ampt van Nijkerk 
Informatie: www.nvmsr.nl


