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 Van de redactie
Het is ruim een jaar na de eerste ‘intelligente’ 
lockdown. Of die nou echt zo intelligent was mag 
met de kennis van nu worden betwist. De lockdown 
duurt voort, of beter: de lockdowns volgen elkaar in 
rap tempo op, er lijkt geen einde aan te komen. Er 
werd zelfs een avondklok ingesteld. Die duurde langer 
dan was voorzien en dat leidde tot protesten. Iedereen 
raakte/is coronamoe, alleen corona zelf niet, die raast 
als een dolle over de wereld en verstaat de kunst om 
zich steeds te vernieuwen. We kennen inmiddels 
de Britse variant, de Zuid-Amerikaanse en de Zuid-
Afrikaanse. Er volgen er misschien meer. Na een laat 
en langzaam begin kwam het vaccinatieprogramma op 
gang; dit is met horten en stoten op stoom gekomen, 
waarmee er licht lijkt aan het einde van de tunnel 
en waardoor de maatregelen op sociaal, cultureel 
en economisch gebied versoepeld kunnen worden. 
Het is vooralsnog beter om zich in te stellen op een 
onbepaalde duur van beperkende maatregelen om 
de impact van de zoveelste domper/teleurstelling te 
beperken en om vol te houden. En zoals het vroeger 
was wordt het niet weer, want corona blijft onder ons.
Veel mensen zien verlangend uit naar een feest of een 
festival of een concert of een weekendtripje of een 
diner buiten de deur of een verjaardagsfeestje, al was 
het maar een cappucinootje op een terras. Maar dat zit 
er voorlopig niet of mondjesmaat in. Hoopgevend zijn 
de experimenten met proef-evenementen. Het in maart 
2021 geplande verjaardagsfeestje (25 jaar GAVscoop) 
is uitgesteld. Streamen is niet leuk als je iets te vieren 
hebt. Een bubbeltje in je eentje achter je laptop is niet 
feestelijk. Uitstel is geen afstel. Rekent u in principe op 
volgend voorjaar. 
Gelukkig is het lente. Daar worden veel mensen blij 
van. Medio februari 2021 ontstond er door de zeer 
strenge en aanhoudende vorst al heel snel een kiem van 
elfstedentochtkoorts. Een meerderheid in de Tweede 
Kamer was ervoor, maar werd terstond teruggefloten 
door de experts: het kon niet door corona. Trouwens 
ook niet door invallende dooi, dit terzijde. Maar stel je 
voor, na 25 jaar werd gevreesd dat het er door global 
heating nooit meer van zou kunnen komen, leken de 
weersomstandigheden ineens toch gunstig, maar nee 
hoor. Corona. Gooit overal roet in het eten. Iemand zei: 
“winters komen in groepjes”. Misschien volgend jaar 
dan maar. Hopelijk kunt u beschikken over een riant 
thuisterras in de zon en uit de wind om zich even terug 
te trekken met de gloednieuwe GAVscoop 2021-1.
Deze GAVscoop-nummer kreeg trouwens geen speciaal 
thema mee en het is dan ook toevallig dat in meer 
bijdragen aandacht wordt gevraagd voor harmonie, 
overleg en communicatie. Om te beginnen is dat een 
issue in de bijdrage van het GAV-bestuur, ditmaal 
van de hand van collega René Tan, die deel uitmaakt 
van het GAV-bestuur. In zijn introductie breekt hij 
een lans voor meer intercollegiaal overleg tussen 

beide betrokken partijen in de letselschadepraktijk 
en uit hij de wens dat meer medisch adviseurs aan 
slachtofferzijde zich aansluiten bij de GAV.
In zijn zeer lezenswaardige bijdrage voor de 
opiniërende column GASTscoop met de fraaie titel 
“Lofzang op de rede” deelt collega Joachim Lok een 
aantal prikkelende voorbeelden over rede uit de 
dagelijkse praktijk. Plausibiliteit en consistentie zijn 
gevleugelde woorden in de verzekeringsgeneeskunde, 
maar tegelijk zijn zij een ‘black box’ waar iets abstracts 
wordt ingestopt en waar een concrete uitspraak over 
belastbaarheid uitkomt. Rara, hoe kan dat? Leve de 
ratio. 
In ‘Tucht en Zucht’ wordt u meegenomen in een 
uitgebreide analyse van een kwestie waarin het gaat om 
anonimiseren. Er zijn diverse vraagtekens te plaatsen 
en mogelijk krijgt deze muis nog een staart.  
Psychiater Arjan Schröder (zoon van Alphons 
Schröder, voormalig erelid van de GAV, naamgever 
van de toenmalige Schröder-cursussen en toevallig 
ook herinnerd door Koen Harmsma in diens 
interview elders in dit blad) praat u bij over de relatie 
tussen burn-out en dwangmatige persoonlijkheid. 
Laatstgenoemde is op zich positief en een asset, maar 
kan tegelijk een valkuil zijn. Het is als met bewegen 
en genieten: het komt aan op matigheid. Juriste 
Charlotte van Goch bewerkte haar masterthese over de 
verschillen van beleving van een letselschadeprocedure 
door verschillende betrokkenen tot een interessant 
artikel met verrassende conclusies. Empathie en het 
harmoniemodel zijn belangrijke aspecten. De meeste 
slachtoffers zijn niet uit op een zak met geld, maar 
willen worden gehoord. Collegae Maud Boiten en 
Monique Piegza doen een voorstel voor een meer 
gedifferentieerde beschrijving van belastbaarheid 
op de diverse domeinen (huishoudelijke taken, 
zelfwerkzaamheid, hobby/sport) voor een eerlijker en 
genuanceerder uitkomst in letselschadeprocedures. 
Neuroloog van den Doel licht de recent herziene 
’Richtlijnen functieverlies- zesde editie’ van de NVN 
toe en orthopedisch chirurg Kingma deed dat voor 
“Leidraad bij de 6e editie van de AMA Guides’ van de 
NOV. 
Ditmaal richtte de GAVscoop-redactie de scoop 
op haar eigen redacteur Koen Harmsma. Vanuit 
het idyllische Den Ilp bepleit hij realiteitszin, 
redelijkheid, proportionaliteit en het harmoniemodel 
in letselschadezaken, van beide zijden. In ‘Onder ons 
gezegd en gezwegen’ neemt drs. B. van Lauw-Kous u 
mee naar het begin van uw carrière, die u startte met 
de eed of de belofte. Wat betekent die eed/belofte in uw 
huidige praktijk? Heeft die nog inhoud vandaag de dag 
of is het een stoffige relikwie uit de antieke oudheid? 
In ‘Voor u gelezen’ aandacht voor het boek van 
neuropsycholoog Erik Scherder en cardioloog Leonard 
Hofstra over de inactiviteitspandemie, nitric oxide en 
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het grote belang van bewegen. Een dagelijkse portie 
pure chocolade houdt hart en hersenen jong en is een 
regelrechte aanrader. 
Tot slot: twee GAVscoop-redacteuren (Guusje de Vries 

en Sadie Zwikker) zijn teruggetreden. Te vrezen valt 
voor het voortbestaan van uw wetenschappelijke 
vakblad. Vooralsnog houden wij stand.  
Veel leesplezier.

Carla Le l ieve ld

niet gerepresenteerd voelt door de GAV en deels daarom 
is vertrokken. Om de GAV ook naar de toekomst een 
stevige positie te geven zou er in mijn ogen meer gedaan 
moeten worden om ook medisch adviseurs aan de 
slachtofferkant te interesseren voor een lidmaatschap 
van de GAV. 
Om dat te bereiken moet dit lidmaatschap natuurlijk 
wel iets te bieden hebben voor deze medisch adviseurs. 
Wat dat betreft is de huidige discussie over de criteria 
waaraan een medisch adviseur moet voldoen en de 
toekomst van de RGA-registratie een interessante. 
Ik was dan ook verheugd toen uit een recent 
ledenonderzoek bleek dat een groot deel van u vindt 
dat ook niet verzekeringsartsen medische advisering in 
letselschadezaken moeten kunnen blijven doen. 
Ik denk ook dat als er meer contact is tussen de 
medisch adviseurs van beide ’bloedgroepen’ het 
makkelijker wordt om de telefoon te pakken en even 
onderling te overleggen. Dat gebeurt in mijn ogen 
momenteel te weinig. En wie weet helpt het ook tegen 
het wantrouwen dat er over en weer soms nog gevoeld 
wordt.
Over de stap richting één medisch adviseur ben ik 
momenteel nog niet erg enthousiast, maar wie weet 
komt dat er ooit nog eens van als beide groepen elkaar 
meer benaderen.
Op dit moment is de toekomst van de GAV nog 
niet zeker. Het ledental is tanende en de koers niet 
altijd duidelijk. In deze tijd van Corona en zoom-
bijeenkomsten is het verder voor alle organisaties lastig 
om een saamhorigheidsgevoel te behouden en dat 
geldt zeker ook voor de GAV. Daarnaast is het huidige 
bestuur aan vervanging toe omdat voor de meeste 
leden hun termijn is verstreken. De voorgestelde stap 
richting professionalisering van het bestuur is op zich 
geen slechte, maar spruit ook voort uit het gebrek aan 
enthousiaste nieuwe bestuursleden. 
Dus voor een ieder die het niet eens is met mijn ideeën; 
er is nog plek in het bestuur…

René Tan

 Van het bestuur
De redactie van de GAVscoop heeft mij gevraagd mij in 
deze rubriek voor te stellen. Op het moment dat ik dit 
schrijf ben ik nog aspirant bestuurslid van de GAV. Maar 
waarschijnlijk is, tegen de tijd dat dit blad uitgegeven 
wordt, mijn benoeming al bevestigd in de algemene 
ledenvergadering van maart. 
Ik ben René Tan, medisch adviseur bij MAB te 
Amsterdam. MAB is een medisch adviesbureau dat 
uitsluitend medische advisering doet aan de kant van 
de belangenbehartiger in letselschadezaken. Ik spreek 
zelf overigens liever over de slachtofferkant omdat 
wat mij betreft het belang van het slachtoffer voorop 
staat en niet het belang van de belangenbehartiger. Ik 
ben naast medisch adviseur ook mededirecteur van 
MAB. Daarnaast ben ik vader van drie kinderen en 
gescheiden. 
Voor ik als medisch adviseur ging werken heb ik 
gewerkt in de (cardio)chirurgie, de bedrijfsgeneeskunde, 
geneesmiddelenonderzoek en automatisering. Sinds 
2010 werk ik als medisch adviseur.
Ik ben lid van de GAV geworden toen ik nog werkte als 
medisch adviseur voor ASR, destijds vooral in de AOV, 
en ik ben sindsdien altijd geïnteresseerd lid gebleven. De 
ledenvergaderingen waren voor mij zowel een manier 
om oude collega’s te ontmoeten als ook om nascholing 
te krijgen in de diverse relevante deelgebieden. Zo heb 
ik destijds met veel plezier de AMA-cursus gevolgd en 
ook regelmatig de VG-dagen bezocht. 
Voor mij was een belangrijke reden om me kandidaat 
te stellen voor het bestuur de behoefte om de 
positie van de medisch adviseur aan de kant van de 
belangenbehartiger te versterken binnen de GAV. Want 
hoewel de GAV officieel de belangen vertegenwoordigt 
van alle medische adviseurs is het, in ieder geval voor 
mijn gevoel, in de praktijk zo dat te weinig aandacht 
uitgaat naar de medisch adviseur aan de slachtofferkant. 
Op zich is dat niet zo vreemd omdat de meeste GAV-
leden voor de verzekeraar werken. Daarnaast houden 
lang niet alle leden binnen de GAV zich bezig met 
letselschade. Maar het zorgt ervoor dat die groep zich 
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GASTscoop

Lofzang op de rede

Door de ogen van ... 
J. Lok*

Dames en Heren,

Het is op een droevig ogenblik dat ik mij tot u richt. 
Weet dan: het einde der tijden is nabij!
Het Covid-19 virus bestaat niet en is niet meer 
dan een voorwendsel van wereldleiders om ons te 
laten injecteren met chips, waarmee zij ons kunnen 
besturen. Diezelfde wereldleiders die deel uitmaken 
van een netwerk van pedo-satanisten, die babybloed 
drinken ten behoud van de eeuwige jeugd. Een 
dergelijke inleiding verwachtte u natuurlijk niet in 
de GAVscoop, een blad van en voor, in beginsel, 
natuurwetenschappelijk geschoolde medici. Ik 
koos deze woorden echter omdat de opdracht van 
uw redactie luidde een bijdrage aan het blad te 
leveren die de tongen zou losmaken. Ik zal trachten 
die opdracht te vervullen vanuit mijn positie als 
medisch adviseur en DGA van Solomon BV, een 
medisch adviesbureau dat alleen aan verzekeraars 
adviseert. Voor een goede interpretatie van dit artikel 
dient u dan verder nog van mij te weten dat ik ben 
opgegroeid en geschoold in een samenleving die is 
gestoeld op het rationeel denken van De Verlichting 
en dat ik de vader ben van twee dochters.

Het kan bijna niet aan uw aandacht zijn ontsnapt 
dat er inmiddels grote groepen mensen afstand 
hebben genomen van de verworvenheden van de 
wetenschap, zowel van haar eindproducten als van 
haar methoden. Het gaat mij nu en hier vooral om 
het verlies van vertrouwen in de wetenschappelijke 
methode. Dat de natuurwetenschappelijke methode 
ook eindproducten heeft opgeleverd, waarvan 
het nut en de noodzaak betwijfeld kunnen 
worden, wil ik best toegeven. Het loslaten echter 
van de natuurwetenschappelijke methode die is 
gebaseerd op de waarneming als bron van kennis, 
het opstellen van door anderen controleerbare en 
weerlegbare verklaringen en het gesprek op basis 
van argumenten, biedt ruimte aan extremistische 
overtuigingen, dogma’s en verkettering van 
groepen mensen. Uiteindelijk wellicht zelfs aan een 
paradigmaverschuiving zoals we die hebben gezien 

in de overgang van de klassieke oudheid naar de 
middeleeuwen, waarin dogma’s, heilige boeken en 
geloof de bronnen van kennis werden. Tot op heden 
heb ik binnen onze beroepsgroep nog geen collegae 
ontmoet die de extreme stellingen in de eerste zinnen 
van deze bijdrage zouden kunnen onderschrijven, 
maar over de vele jaren dat ik in dit vakgebied 
werkzaam ben, ontwaar ik wel een geleidelijk 
loslaten van de ratio als basis voor het beroepsmatig 
handelen, zowel medisch als juridisch. Een aantal 
van deze waarnemingen wil ik met u delen.

Vele jaren geleden toen het beperkingenformulier, 
gebruikt bij het Functie Informatie Systeem 
(FIS), werd vervangen door de functionele 
mogelijkhedenlijst (FML), heb ik in het openbaar 
mijn verbazing uitgesproken over het feit dat men 
hierin de zegeningen van het Système International 
d’Unités (S.I.) overboord heeft gegooid. Het S.I. 
is het systeem van grootheden en eenheden dat 
in de wetenschappelijke wereld (maar ook in veel 
wetgeving) wordt gebruikt om zaken meetbaar te 
maken, controleerbare mededelingen te doen en 
om met elkaar op zinvolle wijze gegevens te kunnen 
uitwisselen. U kent het: de eenheid seconde voor de 
grootheid tijd, de eenheid meter voor de grootheid 
lengte en de eenheid kilogram voor de grootheid 
massa. Handig in het gebruik, controleerbaar en 
reproduceerbaar. In de FML werd echter de eenheid 
voor tijd de wachttijd voor een attractie in een 
pretpark, de eenheid voor lengte werd een ommetje 
en de eenheid voor massa werd een kleuter.
Mijn verbazing hierover werd destijds ontvangen 
met hoongelach en mij werd bijvoorbeeld verweten 
een schijnzekerheid te willen aanhouden door van 
de wederpartij te vragen de beperkingen op een 
controleerbare en meetbare wijze te formuleren. Alsof 
het introduceren van een niet gedefinieerde eenheid 
een oplossing biedt voor het werken met intervallen, 
marges of toleranties. Ook daarvoor bestaan er in de 
wetenschap oplossingen.

Van een geheel andere orde is het loslaten van de 
argumentatieplicht van een stelling.
Binnen de natuurwetenschappelijke methode en in 
de argumentatieleer geldt dat diegene die een stelling 
inneemt, of ruimer geformuleerd, de status quo wil 
wijzigen, daarvoor de argumentatieplicht draagt. Hij 
dient op een controleerbare wijze met argumenten te 
onderbouwen waarom de status quo gewijzigd moet 

* J. Lok, medisch adviseur
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worden. Iemand van deze plicht ontslaan of aan 
de argumentatie minder hoge eisen te stellen, biedt 
de ruimte oncontroleerbare mededelingen te doen. 
Dat maakt een gesprek op basis van argumenten 
onmogelijk en ontaardt gemakkelijk in een redeloze 
twist over overtuigingen of zelfs geloof (zie later).
Ik doel hier natuurlijk op de voor onze beroepsgroep 
zo ingrijpende gevolgen van de arresten  
Van Lieshout-Interpolis (1999) en  
Zwolsche Algemeene-De Greef (2001). 
Met deze arresten werden de begrippen 
“herkenbaarheid en benoembaarheid” respectievelijk  
”reëel aanwezige klachten, die niet zijn voorgewend, 
niet zijn ingebeeld en niet overdreven zijn” in ons 
vakgebied geïntroduceerd. Ofschoon deze arresten 
zien op verschillende rechtsgebieden, Van Lieshout- 
Interpolis op de contractuele relatie tussen een 
verzekerde en een AOV-verzekeraar en Zwolsche 
Algemeene- De Greef op de aansprakelijkheid, 
handelen zij beide eigenlijk over de eisen aan 
de argumentatieplicht van iemand die stelt 
gezondheidschade te hebben geleden in afwezigheid 
van medisch vaststelbare afwijkingen.
Nog afgezien van het feit dat het arrest Zwolsche 
Algemeene-De Greef zelf in mijn ogen al op een 
niet valide redenering stoelt(1), leidt dit arrest in de 
medische adviespraktijk tot een scala aan irrationele 
aannamen en niet valide redeneringen. Dat geldt 
zowel voor beide arresten afzonderlijk als voor beide 
arresten in combinatie. Hoe immers maakt men in 
afwezigheid van medisch vaststelbare afwijkingen 
het onderscheid tussen iemand die klachten 
heeft en iemand die zegt dat hij klachten heeft? 
Dat is niet mogelijk en bijgevolg resteren er twee 
mogelijkheden, hetgeen op zijn beurt weer in de weg 
staat aan de herkenbaarheid en de benoembaarheid. 
Deze redenering wordt je als medisch adviseur van 
een verzekeraar niet in dank afgenomen en een 
antwoord op de vraag hoe ik dat onderscheid dan 
moet maken heb ik nog altijd niet mogen vernemen. 
De door mij uitgesproken twijfel aan de realiteit van 
een klachtenpresentatie heeft mij zelfs al eens de 
vraag van een lid van een rechtscollege opgeleverd of 
ik wel geloof in de whiplash!

Dit objectiveerbaarheidsprobleem heeft in de 
letselschadepraktijk geleid tot een volgende stap 
in het loslaten van de ratio. Een door de tijd heen 
consistente documentatie van de klachten geldt 
sindsdien als een argument voor de realiteit van die 
klachten. Ik ken geen enkel ander vakgebied, noch 
van medische noch van juridische aard, waarin 
een herhaling van een mededeling een argument 
voor de juistheid daarvan is. Dat zien we alleen in 
geloven, gebedstechnieken, mantra’s, bezweringen 
en in totalitaire systemen. Dat daargelaten roept de 

herhaling als argument voor juistheid ook nog al wat 
vragen op. Hoeveel keer moet een klacht herhaald 
worden voordat hij reëel wordt? Hoe noemen we, 
na zoveel herhalingen, het zeggen dat je een klacht 
hebt?

We namen nog verder afstand van de ratio. Rond 
2010 werd vervolgens de IWMD-vraagstelling voor 
medische expertises geïntroduceerd, waarvan ik 
de strekking hier bekend mag veronderstellen. Met 
deze vraagstelling zijn de woorden “na” en “door” 
bijna synoniemen geworden.  Zulks terwijl een 
tijdsrelatie tussen twee gebeurtenissen hooguit een 
noodzakelijke voorwaarde voor causaliteit is maar 
natuurlijk geen argument daarvoor.

Verder wordt in vraag 2 een aantal subvragen gesteld 
die, op een zeer klein aantal uitzonderingen na, de 
expert nooit kan beantwoorden zonder te vervallen 
in speculaties. De geneeskunde heeft nu eenmaal 
geen instrumentarium om in iemands toekomst te 
kijken, zeker niet als die voorwaardelijk is gewijzigd 
(het ongeval weggedacht). Mij werd tegengeworpen 
dat die vraagstelling ook bedoeld was voor juristen, 
omdat die moeten kunnen beoordelen wat de 
juridische gevolgen zijn van de aansprakelijkheid 
scheppende gebeurtenis. Verder zou deze juridische 
beoordeling ook een normatieve beoordeling zijn. 
Dat zou natuurlijk zo kunnen zijn maar de uitkomst 
van een normatieve beoordeling levert in mijn 
ogen noch causaliteit noch schade op. Hooguit 
toerekenbaarheid en straf of boete.
Aanvankelijk werd de IWMD-vraagstelling meestal 
gebruikt bij, wat men later is gaan noemen, 
orgaanspecialistische expertises zoals bijvoorbeeld in 
de orthopedie of de neurologie. Dat zijn disciplines 
waarbinnen men gewend is strikt medisch causaal te 
denken en waarbinnen de causale keten tussen het 
agens enerzijds en de symptomatologie en anamnese 
anderzijds via een verstoorde anatomie en een 
verstoorde fysiologie goed wordt beargumenteerd. 
Behoudens in gevallen met moeilijk te objectiveren 
klachtenpatronen waren de effecten van de IWMD-
vraagstelling nog wel overkomelijk en kon je als 
medisch adviseur middels gericht aanvullende 
vragen nog wel komen tot de kennis die nodig was 
om in een schade op goede gronden te kunnen 
adviseren. Het laatste jaar echter zie ik nog al eens 
dat de IWMD-vraagstelling ook wordt gebruikt 
voor verzekeringsgeneeskundige expertises.  De 
beoordeling van de causaliteit tussen het ongeval en 
de gestelde beperkingen loopt dan niet meer via de 
orgaanspecialistische expert en het medisch causaal 
denken maar wordt dan direct onderhevig aan de 
devaluatie van het verschil tussen de begrippen 
“na” en “door” in de IWMD-vraagstelling. Als ik mij 
hiertegen verzet wordt mij nog al eens toegebeten 
dat ik als (ex)verzekeringsarts toch behoor te weten 
dat de verzekeringsgeneeskunde de discipline bij 

1 De impliciete aanname dat er gezondheidschade is 

ontstaan, waarmee datgene wat aannemelijk moet worden 

gemaakt  als premisse voor het arrest wordt gebruikt.
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uitstek is die beperkingen kan kwantificeren die 
niet te objectiveren zijn! U begrijpt dat ik dat niet 
onderschrijf, ongeacht of het woord “kunnen” is 
gebruikt in de betekenis van “mogen” of “toestemming 
hebben voor” enerzijds of in de betekenis van “in staat 
zijn tot” of “toegerust zijn om” anderzijds. 

Door bovengenoemde ontwikkelingen zijn wij in 
mijn ogen al aardig van het rationele pad afgeraakt. 
We kunnen echter de ratio nog verder verliezen.
Pas sinds enkele maanden zie ik nog al eens 
dat aan de IWMD-vraagstelling gericht aan de 
verzekeringsgeneeskundig expert wordt toegevoegd 
dat het nadrukkelijk ook de bedoeling is dat de 
verzekeringsgeneeskundige beperkingen benoemt 
die onderzochte na het ongeval ervaart maar die niet 
door de orgaanspecialist verklaard konden worden, 
mits de verzekeringsgeneeskundige expert die 
beperkingen plausibel vindt.
Wat is echter de maat van plausibiliteit? Ik weet het 
niet en desgevraagd weten anderen het ook niet. 
Zelfs de collegae niet die deze toevoeging aan de 
IWMD-vraagstelling voorstelden.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden waaraan 
het (steeds verder) loslaten van de ratio in ons 
vakgebied kan worden geïllustreerd. Er zijn er 
echter veel meer: Het passen van klachten bij een 
ongeval als argument voor causaliteit, het zich 
kunnen voorstellen dat klachten zijn ontstaan 
als argument voor causaliteit, de mogelijkheid 
dat klachten zijn ontstaan door het ongeval als 
argument voor causaliteit. Ik kom ze dagelijks tegen 
in vele verschijningsvormen. Laats kwam ik zelfs 
de redenering tegen dat de achtergrondincidentie 
van als ongevalgevolg geclaimde klachten 
geen verklaring voor de klachten kon zijn 
omdat betrokkene geen deel uitmaakte van de 

ongetraumatiseerde bevolking! Hiermee implicerend 
dat het doormaken van een bepaald type ongeval 
bescherming biedt tegen die achtergrondincidentie!

Ik heb u, hoop ik, hiermee op enkele A4-
tjes laten zien hoe een eerste stap buiten de 
natuurwetenschappelijke methode dwingt tot 
het verder loslaten van deze methode om de 
inconsistenties die ontstaan te kunnen blijven 
verklaren. In mijn ogen lijkt dat verraderlijk veel 
op de wijze waarop complottheorieën ontstaan, die 
ons het zicht op de werkelijkheid ontnemen. Men 
moet zich daarbij ook afvragen of wij hiermee niet 
buiten onze deskundigheid treden en één van onze 
beroepsregels overtreden. 
In ons vak is het einde der tijden gelukkig nog 
niet nabij maar de medische advisering en de 
schade-afwikkeling worden er door de geschetste 
ontwikkeling niet gemakkelijker op.
Ik pleit er dan ook voor terug te keren op onze 
schreden en in ons vakgebied toch vooral de 
natuurwetenschappelijke methode te blijven 
hanteren en met elkaar in gesprek te blijven op 
basis van argumenten. Ik hoop hiermee een ieder 
te hebben geprikkeld om zijn eigen bijdrage aan dat 
gesprek te leveren. 
Tot slot kan ik mij nog voorstellen dat u zich 
afvraagt waarom ik in mijn disclosure statement aan 
het begin van deze bijdrage heb opgenomen dat ik 
ook vader ben van twee dochters.
De reden daarvoor is dat ik mijn dochters geen 
samenleving toewens waarin men zich kan 
onttrekken aan zijn maatschappelijke verplichtingen 
door vaak genoeg te zeggen dat het plausibel is 
dat men (na een aansprakelijkheidscheppende 
gebeurtenis) niet meer die dingen kan doen die men 
zegt daarvoor wel te hebben gekund. 

Tucht en Zucht

A. de Vries

Het achterliggende verhaal

In een letselschadezaak werd door een psychiater 
een expertiserapport uitgebracht in definitieve vorm. 
De medisch adviseur van de verzekeraar had in de 
conceptfase vragen gesteld en kon zich vervolgens niet 
vinden in de conclusies uit het definitieve rapport. 

Vervolgens schakelde hij een vakgenoot van de expert 
in voor een ‘intern consult’ en zond hem in dat kader 
het expertiserapport met onderliggende medische 
stukken geanonimiseerd toe met een drietal vragen. 
Het antwoord op deze vragen, een intern advies waarin 
werd geconcludeerd dat een onderbouwing voor de 
conclusies van de expert ontbrak, werd ingebracht 
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in een inmiddels gestarte deelgeschilprocedure. De 
rechtbank oordeelde dat meer informatie nodig was 
om te kunnen beoordelen of de expert tekort was 
geschoten. 

De belangrijkste klachten

De klacht luidde dat zonder toestemming het medisch 
dossier aan de tweede specialist was overhandigd. 

De belangrijkste verweren

De medisch adviseur voerde aan dat hij de conclusies 
van de expert onvoldoende kon begrijpen en dat 
de expert aanvullende vragen niet afdoende had 
beantwoord. Het inschakelen van de tweede specialist 
betrof (slechts) een consult. Collegiaal overleg is 
toegestaan waarbij de geheimhoudingsplicht niet was 
geschonden omdat het medisch dossier geanonimiseerd 
was aangeboden. 

De relevante overwegingen van het Regionaal 
College

Het College overweegt aan de hand van wet- en 
regelgeving, waaronder de beroepscode van de 
GAV, dat een medisch adviseur een andere arts kan 
verzoeken een keuring of ander onderzoek voor hem te 
verrichten, dat wanneer een expert wordt ingeschakeld 
de betrokkene geïnformeerd moet worden en dat 
voor gebruik van medische gegevens door een extern 
deskundige de betrokkene toestemming moet geven. 
In deze regelgeving wordt daarbij echter uitgegaan 
van medische informatie die niet geanonimiseerd is. 
Daarnaast kan een medisch adviseur een andere arts 
consulteren.

Het College constateert dat de medische stukken 
geanonimiseerd werden met uitzondering van 
geboortejaar en woonplaats van betrokkene en de 
naam van de eerste expert. Het constateert tevens dat 
de medisch adviseur niet heeft toegelicht waarom 
niet is volstaan met het enkel overdragen van het 
expertiserapport aan de tweede specialist. 

Verder merkt het College op dat de tweede specialist 
ingeschakeld had kunnen worden in de fase waarin 
een reactie kan worden gegeven op het conceptrapport. 
Omdat het gebruikelijk is dat partijen elkaar over 
en weer in kennis stellen van hun commentaar 
zou betrokkene op de hoogte zijn geraakt van het 
inschakelen van de tweede specialist, en de expert zal 
zich in het eindrapport rekenschap geven van reacties 
van partijen, inclusief een schrijven van een door 
hen geconsulteerde arts. Op die manier zou de door 
de medisch adviseur te betrachten transparantie tot 
uitdrukking komen. 

Als andere optie noemt het College de mogelijkheid 

dat, ook na het gereedkomen van de eindversie van het 
rapport, voor het inschakelen van de tweede specialist 
zou worden volstaan met het schetsen van de casus 
gevolgd door concrete vragen. De medisch adviseur 
had er echter voor gekozen om het complete (anoniem 
gemaakte) medisch dossier aan de tweede specialist 
te zenden met het verzoek om commentaar te leveren 
op de conclusies van de expert. Deze werkwijze wordt 
terloops (tussen haakjes geplaatst) door het College 
betiteld als ‘meer lijkend op een contra-expertise 
buiten klager om’. Het College oordeelt dat het niet 
voldoet aan de eisen van proportionaliteit of aan 
regels van de GAV waarin gesproken wordt van het 
verstrekken van alleen het gemotiveerde advies dan 
wel uitslag of gevolgtrekking. Dat betrokkene niet 
op de hoogte was gesteld van het toezenden van het 
volledige (anoniem gemaakte) medisch dossier voldoet 
eveneens niet aan de vereiste transparantie. 

Samenvattend concludeert het College dat door 
overlegging van het volledige (anoniem gemaakte) 
medisch dossier, zonder voorafgaande kennisgeving 
en toestemming, de medisch adviseur de eisen van 
transparantie en proportionaliteit niet in acht heeft 
genomen. Dat de medisch adviseur de conclusies 
van de expert onvoldoende kon begrijpen en de 
aanvullende vragen niet afdoende waren beantwoord, 
rechtvaardigt niet de door de medisch adviseur 
gekozen weg. Dit wordt versterkt door het feit dat het 
gaat om psychiatrische problematiek die in de intieme 
levenssfeer ligt. 

Ook concludeert het College dat de medisch adviseur 
zijn beroepsgeheim heeft geschonden. Weliswaar 
waren persoonsgegeven weggehaald, met uitzondering 
van geboortejaar en woonplaats, dat neemt niet weg 
dat herleiding tot de persoon mogelijk is. Hierin 
betrekt het College tevens dat de grote hoeveelheid 
verstrekte informatie een gevoelig karakter heeft.

De beslissing

Het College acht de klacht gegrond en acht een 
waarschuwing op zijn plaats.

Wat is hieruit op te maken

De casus die hier wordt behandeld is een casus die alle 
medisch adviseurs van verzekeraars zullen herkennen. 
Uit de uitspraak is op te maken dat consulteren 
van een andere arts is toegestaan, maar de in deze 
casus gekozen weg niet. In de beoordeling door het 
Regionaal College spelen meerdere factoren. Ik zet ze, 
voor zover ik ze uiteen kon rafelen, voor u op een rijtje.

- Het meezenden van het volledige medisch dossier 
wordt als niet proportioneel beoordeeld.

- Dat het gaat om psychiatrische problematiek die in 
de intieme levenssfeer ligt speelt mee.
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- De vragen aan de tweede arts waren niet concreet.
- Transparantie over de werkwijze is van belang. Dit 

betreft het op de hoogte brengen van betrokkene 
van zowel het inschakelen van de tweede specialist 
als van het toezenden van medische gegevens aan 
deze specialist. 

- Bij het anonimiseren waren, na het verwijderen 
van persoonsgegevens, de overige gegevens nog 
altijd herleidbaarheid tot de persoon.

- Bij dit laatstgenoemde punt spelen bovenstaande 
eerste twee punten mee (dat het een volledig 
medisch dossier betreft met gevoelige gegevens).

In de uitspraak worden diverse punten bijeen 
besproken, waardoor het, door deze geclusterde 
behandeling, niet goed duidelijk wordt aan welke eisen 
precies voldaan moet worden om een maatregel te 
voorkomen. Sommige punten lijken ondergeschikt aan 
andere. Hier doel ik op de punten die ‘meespelen’. Zou 
ook een maatregel zijn opgelegd als het om een beperkt 
aantal dossierstukken was gegaan over bijvoorbeeld 
knieletsel? Zou een maatregel zijn opgelegd als naast 
persoonsgegevens ook de gegevens zouden zijn 
verwijderd die maakten dat de tekst herleidbaar bleef 
naar de persoon? Dat de geconsulteerde arts ook aan 
het beroepsgeheim gebonden is werd overigens door 
het College niet van een beschouwing voorzien.

Dat het College in de beschouwing over transparantie 
steeds spreekt over het op de hoogte brengen van 
betrokkene, maar opeens, zonder nadere uitleg, ook 
het woord ‘toestemming’ laat vallen maakt het niet 
makkelijker om een helder beeld uit deze uitspraak 
te destilleren. Is op de hoogte brengen voldoende of 
moet ook toestemming worden gevraagd? Dit laatste 
zou mijns inziens tot grote ongelijkheid tussen partijen 
leiden. De medisch adviseur van de belangenbehartiger 
zal naar verwachting alle gewenste consulten of contra-
expertises kunnen aanvragen, maar zal betrokkene 
toestemming geven aan de medisch adviseur van de 
verzekeraar? Ik vermoed van niet.

Dat het College de werkwijze in deze casus betitelt als 
‘meer lijkend op een contra-expertise buiten klager 
om’ geeft mij eveneens een vraagteken. Dat het 
buiten klager omging is duidelijk, maar hoe ziet het 
College het verschil tussen consult en expertise? In 
mijn visie is een consult een, al dan niet in overleg 
uitgevoerde, beoordeling van een mondelinge dan 
wel een schriftelijke casus. Een expertise betreft een 
volwaardige beoordeling inclusief onderzoek en/
of andere manieren van eigen informatiegaring. 
Persoonlijk zou ik dus in deze casus willen spreken van 
een consult en niet van een contra-expertise. Hoe ziet 
u de definities van een consult en een expertise?

Duidelijk is dat het verstrekken van een volledig 
medisch dossier in deze casus als disproportioneel 
wordt beoordeeld. Voor mij, als lezer van de 

uitspraak, is echter niet duidelijk welke vorm het als 
oplossing geopperde ‘volstaan met het schetsen van 
de casus’ zou moeten krijgen. Zoals ik deze casus 
interpreteer betreft het een gecompliceerde zaak. Er 
is een expertiserapport waarin de medisch adviseur 
zich niet kan vinden. Een andere specialist die deze 
casus moet beoordelen zal naast de conclusies ook 
de onderliggende gegevens en argumenten willen 
vernemen evenals de beschouwing van zijn collega. 
Als daarbij volstaan moet worden met het ‘schetsen 
van de casus’ dan zal dat naar mijn inschatting een 
wel erg uitgebreide schets moeten worden, inclusief 
overtypen van grote stukken tekst (zo niet de 
volledige tekst) van het expertiserapport en mogelijk 
ook van onderliggende gegevens van de behandelend 
sector. Is het werkelijk de bedoeling van het College 
dat de medisch adviseurs zo gaan werken? Natuurlijk 
zal wel de proportionaliteit in het oog gehouden 
moeten worden bij de selectie van dossierstukken 
en zullen niet enkel persoonsgegevens maar ook 
gegevens die herleidbaarheid tot de persoon (kunnen) 
geven, geschrapt moeten worden voor zover ze niet 
strikt noodzakelijk zijn voor de gewenste goede 
beoordeling door de tweede arts.

Ook de geopperde oplossing van het reeds in de 
conceptfase inschakelen van een tweede specialist 
zal naar verwachting lang niet altijd een oplossing 
brengen. Inderdaad raakt de betrokkene, in het 
kader van transparantie, door het uitwisselen van de 
commentaren in de conceptfase op de hoogte van 
acties van wederpartij. Deze optie lijkt er overigens 
van uit te gaan dat op de hoogte stellen van de 
acties voldoende is en dat geen toestemming nodig 
is. In de conceptfase worden normaliter door de 
medisch adviseur vragen gesteld en/of opmerkingen 
gemaakt vanuit de hoop en verwachting dat daarmee 
onduidelijkheden, inconsistenties, ontbrekende 
onderbouwingen en dergelijke worden opgehelderd 
of aangevuld. Maar als de vragen niet of onvoldoende 
worden beantwoord dan zal inmiddels het definitieve 
rapport zijn uitgebracht en is de fase van reageren op 
een concept al lang voorbij. Moet inschakelen van 
een tweede specialist in de conceptfase voorrang gaan 
krijgen boven het stellen van vragen door de medisch 
adviseur? Bedoelt het College dit aan te geven? 

Daar waar het College spreekt van het verstrekken 
van alleen het gemotiveerde advies dan wel uitslag 
of gevolgtrekking, wordt de gedragscode van de 
GAV aangehaald. Het betreft een artikel over het 
verstrekken van gezondheidsgegevens aan personen 
buiten de medische dienst/staf. Als ik het goed zie 
werd dit artikel echter geschreven met het oog op het 
verstrekken van gegevens aan niet-medici zoals de 
schadebehandelaar, behandelend jurist en dergelijke. 
Dat dit artikel nu wordt genoemd in relatie tot het 
verstrekken van medische gegevens aan een arts 
maakt het interpreteren van de uitspraak er eveneens 
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Voor u gelezen

HART VOOR JE BREIN.  
OVER BEWEGING EN 
VOEDING VOOR HART  
EN HERSENEN
Auteurs: Erik Scherder en 
Leonard Hofstra.
Uitgeverij: Singel Uitgeverijen.
ISBN: 9789 0253 126 88

Hoogleraar klinische 
neuropsychologie 
(beweegprofessor) Erik 
Scherder en hoogleraar 
cardiologie Leonard Hofstra schreven in 
samenwerking een boek over het belang van 
beweging en voeding voor de gezondheid, in het 
bijzonder voor hart en brein.
In de inleiding vallen zij met de deur in huis: bewegen 
moet het nieuwe normaal worden. De World Health 
Organization (WHO) duidde ‘physical inactivity’ in 
2012 als een officiële pandemie. Deze ‘wake up call’ 
leidde niet tot een wezenlijke gedragsverandering. 
Maar tegen die pandemie van lichamelijke activiteit 
bestaat een remedie. Bewegen. Bewegen maakt het 
immuunsysteem sterker en beschermt tegen (nieuwe) 
infectieziekten. Het sleutelwoord is nitric oxide (NO), 
een stofje dat door de vaatwand wordt gemaakt en dat 
zorgt voor vaatverwijding, waardoor de bloedvaten 
langer gezond blijven. 
In het overzichtelijk ingedeelde boek zijn de eerste 
twee delen (in toegankelijke taal en verluchtigd met 
inzichtelijke illustraties) gewijd aan hart en hersenen; 
de werking van elk van beide organen, mogelijke 
ziektebeelden en aansprekende casuïstiek. De inhoud 
is voor de niet-medisch onderlegde, ontwikkelde 
lezer waarschijnlijk goed te begrijpen. De reden voor 
Engelstalige nomenclatuur (internal carotid artery, 

brain stem) is niet duidelijk.
In deel III met de titel “NO heart NO brain” wordt 
de relatie tussen nitric oxide, bewegen en het 
bloedvatlumen uitgelegd. Meer bewegen resulteert in 
NO-productie en tot vaatverwijding.
Dat wordt aangetoond door diverse onderzoeken, 
waaraan wordt gerefereerd.
Het bewegen moet niet worden overdreven, want 
onderzoek toonde aan dat vijftig tot zestig minuten 
per dag matig intensief bewegen een optimaal 
effect heeft op de mortaliteit, terwijl de curve 
daarna afvlakt. MRI-onderzoek onder mensen die 
vijfentwintig marathons hadden gelopen toonde na 
vijfentwintig jaar meer kransslagaderverkalking aan 
dan bij inactievelingen.
Het gunstige effect betreft ook de cognitieve 
prestatie. Onderzoek onder 70-jarigen toonde aan 
dat ten minste 225 minuten per week bewogen 
moet worden voor een gunstig effect. Dat is iets 
meer dan een een half uur per dag. Ten slotte is een 
positief effect beschreven op de stemming en op de 
ontwikkeling van dementie. Ingehaakt wordt op de 
actualiteit (corona-pandemie) en op de relatie van 
preventieve maatregelen op (complicaties van) virale 
infecties. Obesitas is een ongunstige factor.
Voor wie ondanks de voorzorgsmaatregelen 
(anderhalve meter afstand, social distancing) toch 
besmet raakt is een krachtig afweersysteem van 
belang. En daar heb je invloed op, ook door bewegen, 
want bewegen versterkt het afweersysteem. Zo 
heeft dansen positieve effecten op de hartactie, het 
immuunsysteem en op burn-out. 
Deel IV behandelt het effect van voeding op hart 
en hersenen. Saillante feiten over onder andere 
borstvoeding, groene en zwarte thee, koffie, chili-
pepers, knoflook, chocolade en alcohol passeren de 
revue. Chocolade is een aanrader. Het laatste deel 

niet makkelijker op. Voor mij is niet duidelijk in 
hoeverre dit GAV-artikel heeft meegespeeld in 
bovenomschreven factoren die de uitspraak hebben 
bepaald. Wel is voor mij duidelijk dat de GAV hier 
werk te verrichten heeft. Ik denk dat de artikelen 
in de gedragscode duidelijk tot uitdrukking moeten 
brengen voor wie ze van toepassing zijn.

Dat gekozen wordt voor publicatie van uitspraken 
kent als argument dat vakgenoten ervan kunnen 

leren. Maar helaas: zoals vaker geeft ook deze 
uitspraak meerdere vraagtekens. Wat precies moeten 
we wel en mogen we niet doen? Deels is het duidelijk, 
deels kunnen we zelf wat invullen, maar deels blijven 
vraagtekens bestaan. Dat is extra een gemis(te kans) 
nu deze problematiek relevant is voor de dagelijkse 
praktijk. Mij is onbekend of deze zaak naar het 
Centraal College gaat, maar indien dat het geval is  
zie ik die uitspraak met erg veel interesse tegemoet.  
U ook?
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Een nieuwe versie van de  
Richtlijnen voor het vaststellen van 

Functieverlies bij Neurologische 
Aandoeningen van de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie (NVN)

E.M.H. van den Doel*

Bij de totstandkoming van de eerste versie van deze 
richtlijnen, opgesteld door de toenmalige Commissie 
Invaliditeit van de NVN (thans Werkgroep 
Neurologische Expertise, via een tussenfase als 
Commissie Forensische Neurologie), werd besloten 
een Nederlandse versie te maken van de richtlijnen 
van de American Medical Association (AMA). Deze 
AMA-guides waren voortgekomen uit een aantal 
artikelen in the Journal of the American Medical 
Association in 1971 en zijn vervolgens tot een eigen 
boek uitgewerkt.

Vanaf het begin was duidelijk dat dit voor de 
situatie in de Verenigde Staten van toepassing 
was, met name gericht op de Amerikaanse 
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Hoewel de 
Amerikaanse richtlijnen dus een goede basis vormden 
om daaruit Nederlandse richtlijnen af te leiden, zijn 
er vanaf het begin enige verschillen aangehouden. 
Dit betreft met name het hoofdstuk over de cerebrale 

functiestoornissen, waarbij de methodologie van de 
AMA-guides verschilt van de Nederlandse richtlijnen. 
In de eerste vier categorieën, stoornissen van het 
geïntegreerde mentale functioneren, stoornissen 
van het spreken en het begrijpen, episodische 
bewustzijnsstoornissen en slaap- en waakstoornissen 
moet volgens de Amerikaanse richtlijnen de categorie 
met het grootste functieverlies worden gekozen en 
het daarin vastgestelde percentage functieverlies 
is dan toepasbaar. In de Nederlandse situatie werd 
een dergelijke combinatie op deze wijze als te laag 
geclassificeerd gezien, waardoor is afgesproken 
dat binnen de categorie waarin de ernstigste 
functiestoornis bestaat altijd het hoogste percentage 
functieverlies moet worden aangehouden. Dit is tot 
op heden voortgezet. Deze methodologie is in de 
nieuwe versie benadrukt ten einde onduidelijkheden 
te vermijden.

Ook bleek een aantal aandoeningen op neurologisch 
vakgebied niet of onvolledig te zijn opgenomen in 
de AMA-guides en hierin werd in de Nederlandse 
richtlijnen voorzien. Dit wordt bijvoorbeeld ook * Dr. E.M.H. van den Doel, voorzitter werkgroep 

Neurologische Expertise 

V met als titel ‘Doe moeite’ spoort aan tot activiteit 
voor een goede doorbloeding van lichaam en geest. 
In een laatste subhoofdstukje wordt aandacht 
gevraagd voor eenzaamheid, gedefinieerd als ‘het 
verschil tussen gewenste en daadwerkelijke sociale 
relaties’ met als gevolg ‘underuse’. Met enig cynisme: 
“Nou, zult u denken, dat wordt een fijn leven! 
Gezond eten, geen alcohol, niet roken en alsmaar 
moeite doen en bewegen, bewegen, bewegen. 
Godfried Bomans, de bekende Nederlandse schrijver 
en mediapersoonlijkheid, krijgt toch gelijk: het 
leven wordt niet langer, het lijkt langer.” Scherder 
eindigt met het belang van rust en het default mode 

netwerk, het neuronale netwerk in het brein dat ’s 
nachts actief is. Met bewegen is het als met genieten: 
alles met mate. Wereldwijd sterven er meer mensen 
aan fysieke inactiviteit dan aan de gevolgen van 
roken. Zitten is het nieuwe roken. Ondanks alle 
positieve effecten lukt het helaas niet om mensen in 
beweging te krijgen. Met dit boek proberen Scherder 
en Hofstra om evidence based, in toegankelijke taal 
en met interessante weetjes de lezer te motiveren om 
in beweging te komen. Het advies van de auteurs aan 
de lezer om zichzelf uit te dagen en om in beweging 
te komen is de moeite van het proberen alleszins 
waard. 
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geïllustreerd in de laatste, zesde editie, waarin 
specifieke wortelsyndromen cervicaal en lumbaal 
ontbreken.

Bij de totstandkoming van de eerste versie van de 
Nederlandse richtlijnen is afgesproken dat bij iedere 
nieuwe versie van de AMA-guides de richtlijnen van 
de NVN zouden worden herzien aan de hand van de 
nieuwe editie. Dit principe is ook aangehouden in 
het geval van de zesde editie van de AMA- guides. 
De wijzigingen van de zesde editie zijn destijds 
echter grotendeels niet gevolgd. Naar het oordeel 
van de werkgroep neurologische expertise, 
verantwoordelijk voor de opstelling van de 
richtlijnen, werd in een aantal gevallen het 
percentage functieverlies bijgesteld, vrijwel altijd 
naar beneden, op methodologische gronden, en 
niet zozeer op klinische gronden. Deze wijzigingen 
zijn ook niet gevolgd. Zo was het percentage 
functiestoornis bij de ernstigste vorm van stoornis 
van het geïntegreerde mentale functioneren in de 
zesde editie verlaagd naar 50%, in de Nederlandse 
richtlijnen is dit gebleven op 70%.

Enige tijd na de herziening van de richtlijnen ten 
gevolge van de zesde editie van de Amerikaanse 
richtlijnen heeft de werkgroep de eigen richtlijnen 
nogmaals herzien. Hierbij werd een aantal kleine 
onjuistheden gecorrigeerd en werden aanvullingen 
geschreven op hoofdstukken die in de AMA- guides 
onvoldoende tot hun recht komen, zoals chronische 
pijnsyndromen en persisterende klachten na een 
schedeltrauma. 

De ontwikkelingen in het veld van de neurologische 
expertise hebben de werkgroep ertoe gebracht de 
richtlijnen recent weer te herzien, waarbij wederom 
een aantal kleine aanpassingen is verricht. 

Onder de aanbevelingen is opgenomen dat de 
neuroloog in staat moet worden geacht een globaal 
kwaliteitsoordeel te geven over aangevraagd 
hulponderzoek. Dit betreft dan voornamelijk 
beeldvormend onderzoek, zoals de MRI, en het 
neuropsychologisch onderzoek. Hoewel deze 
onderzoekingen dus tot een specifiek ander vakgebied 
behoren moet de neuroloog in staat worden geacht 
om na te gaan of de toegepaste onderzoekstechnieken 
voldoende uitgebreid zijn en in hun aard gericht 
zijn geweest op de voorliggende vraagstelling 
en problematiek. Ook hier geldt dat conclusies 
door derden niet klakkeloos behoeven te worden 

overgenomen, maar kritisch kunnen worden bekeken.
De tekst betreffende het gebruik van dicteerapparaten 
of tekstverwerkers is ten gevolge van technologische 
ontwikkelingen licht aangepast. 

In hoofdstuk vier is een visie opgenomen op de 
diagnose dunnevezelneuropathie. Hierin wordt 
benadrukt dat deze diagnose alleen mag worden 
gesteld als aan de in de beroepsgroep algemeen 
erkende diagnostische criteria, dat wil zeggen 
typerende klachten, gestoorde temperatuurzin en  
een afwijkend huidbiopt wordt voldaan. 
In tabel 4.7 is het percentage functieverlies van de 
wortel S2 naar beneden bijgesteld. Dit percentage 
is in alle vorige edities te hoog weergegeven en nu 
gecorrigeerd.

Tenslotte is in hoofdstuk vijf het lichte hersentrauma 
als begrip weer vervangen door licht traumatisch 
schedelhersenletsel. De term licht hersentrauma 
werd eerder bewust gekozen, omdat immers niet 
ieder schedelletsel gepaard gaat met een hersenletsel 
en niet ieder hersenletsel gepaard gaat met een 
schedelletsel. Het feit dat de neuroloog altijd het 
hersenletsel beoordeelt en niet het schedelletsel, al 
kan dit laatste een rol spelen bij het hersenletsel, 
heeft tot de eerste keuze geleid. Dit blijkt echter 
in de praktijk verwarrend te zijn, omdat in andere 
landelijke richtlijnen altijd gebruik wordt gemaakt 
van het begrip licht traumatisch schedelhersenletsel. 
Dit is dus weer ingevoerd. Om verdere verwarring te 
vermijden is het begrip postcommotioneel syndroom 
eveneens weggelaten, daar termen als commotio 
en contusio in de neurologische praktijk niet meer 
worden gebruikt.

Deze beschreven aanpassingen zijn niet zeer 
uitgesproken maar zij geven het streven van de 
werkgroep neurologische expertise van de NVN 
naar duidelijkheid en kwaliteit weer. De richtlijnen 
zijn wederom aan de leden van de Nederlandse 
vereniging voor neurologie voorgelegd en vervolgens 
geaccordeerd.

Zoals in het laatste voorwoord van deze editie nog 
eens is benadrukt, blijft de werkgroep graag op de 
hoogte van eventuele problemen bij de toepassing 
van de richtlijnen; vragen, opmerkingen of 
gesignaleerde problemen kunnen te allen tijde naar 
de werkgroep wordt gezonden via de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie.
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 Verzekeringsarts (dienstverband/ZZP) 
 komt u in ons team?

. Bent u de bevlogen verzekeringsarts die houdt van afwisseling en vrijheid? 

. Verdiept u zich grondig in de problematiek van cliënten, en onderscheidt u  
 daarbij medische van niet-medische aspecten? 
. Betrekt u daarbij graag de diagnostische bevindingen van psychiater, neuroloog  
 of een NPO? 
. Interesseert het u om met deze disciplines samen een cliënt te onderzoeken,  
 en tot een gezamenlijk oordeel te komen? 
. Wilt u, naast de psycho-/neuropathologie, ook somatische pathologie blijven  
 onderzoeken en beoordelen?
. Houdt u ervan zelfstandig te werken, maar hecht u aan een goede ondersteuning  
 bij plannen en rapporteren?
. Maakt u graag deel uit van een team van meerdere disciplines, die elkaar  
 bijscholen en inspireren?

Dan vindt u bij WPEX de ideale baan als verzekeringsarts. 

Over WPEX
WPEX is een onafhankelijk, landelijk expertisebureau. We bieden psychiatrisch,
neurologisch en (neuro-)psychologisch onderzoek, desgewenst in combinatie 
met de verzekeringsarts. In evaluaties worden de kwaliteit van onze rapportages 
evenals de snelheid (korte wachttijden) en ons serviceniveau hoog gewaardeerd. 
Opdrachtgevers zijn bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, semi-
overheid en advocaten.

Waarom is werken bij WPEX interessant?
U krijgt veel vrijheid, kunt deels thuis werken en wordt intensief betrokken bij 
de verdere ontwikkeling van ons verzekeringsgeneeskundig team. Het werk biedt 
diepgang en is met name interessant door de nauwe samenwerking met andere 
medische disciplines. We bieden een vergoeding boven de gangbare. 

Interesse?
Belt u mij op 088-2550630 
of stuurt u uw bericht naar 
kathelijnerammeloo@wpex.nl 

Kathelijne Rammeloo 
verzekeringsarts WPEX

www.wpex.nl

2021_03_WPEX_advertentie_verzekeringsarts_GAVscoop.indd   22021_03_WPEX_advertentie_verzekeringsarts_GAVscoop.indd   2 09-03-2021   13:3209-03-2021   13:32
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Aanpassingen in de Leidraad bij de  
6e editie van de AMA Guides Werkgroep 

Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid  
van de Nederlandse Orthopedische 

Vereniging (WIA-NOV),  
geldend per 1-1-2020

P.T.D. Kingma en H.A.J. van Laarhoven*

Inleiding:

In Nederland wordt sinds 1988 gebruik gemaakt van 
de Richtlijnen bij de Guides to the Evaluation of 
Permanent Impairment van de American Medical 
Association (AMA Guides) bij de beoordeling van 
invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Ofschoon 
in de ons omringende landen vaak andere 
protocollen gelden, is in Nederland zowel in de 
verzekeringsgeneeskunde als in de letselschade, 
als ook in de sociale geneeskunde het gebruik van 
de AMA Guides ingeburgerd. Binnen de diverse 
medische specialismen wordt volgens de AMA 
Guides gewerkt. Sinds 2011 wordt gebruik gemaakt 
van de AMA Guides zesde editie met aanvullend 
een Richtlijn van de Commissie Invaliditeit en 
Arbeidsongeschiktheid (CIA) van de NOV. Sinds mei 
2019 is de CIA een werkgroep geworden met de naam 
Werkgroep Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid van 
de NOV (WIA-NOV).
In 2015 is een nieuwe Leidraad met richtlijnen 
gemaakt behorende bij de AMA-guide zesde editie.
Deze Leidraad van de WIA-NOV is een dynamisch 
document dat periodiek aanpassing behoeft gezien 
veranderende inzichten en aanpassing aan de 
specifieke Nederlandse situatie.

Per 1 januari 2020 heeft de WIA-NOV een update 
van de Richtlijnen uitgebracht waarin diverse 
aanpassingen werden gedaan waarvan wij enkele 
belangrijke wijzigingen nader zullen bespreken.
De leidraad is te downloaden via:
www.orthopeden.org/werkgroepen/invaliditeit-
en-arbeidsongeschiktheid

Algemeen:

Voor bepaling van de mate van artrose wordt 
geadviseerd om de gewrichtsspleetversmalling 
te benoemen als een percentage 
gewrichtsspleetversmalling ten opzichte van 
de gezonde contra laterale zijde in plaats van 
millimeters, zoals voorheen werd voorgeschreven. 
De normale gewrichtsspleet wordt op 4 mm gesteld, 
iedere millimeter versmalling betreft dan 25%.

Indien een diagnose in class 4 valt dan mag u er bij 
alle Grade Modifiers (GM) 1 optellen. De overweging 
hierbij is dat u anders met de netto formule nooit 
hoger in deze klasse zou kunnen uitkomen dan de 
standaardpositie C.
Dit werd eerder al gehanteerd, maar niet specifiek 
benoemd in de Leidraad.

Bovenste extremiteit:

De laatste jaren is frequent discussie geweest 
omtrent de traumatische cuffruptuur in relatie 
tot degeneratieve afwijkingen. Dit is voor de 
WIA-NOV een reden geweest om in overleg 
met de schouderwerkgroep van de NOV de 
causaliteitbepaling nader te beschouwen. Dit heeft 
geleid tot aanpassing van de richtlijn waarbij een 
differentiatie is aangebracht tussen een traumatisch 
en degeneratief letsel. De criteria hiervoor staan 
beschreven op pagina zes van de richtlijn en 
is gebaseerd op vijf pijlers: voorgeschiedenis, 
ongevalsmechanisme, tijdspad, lichamelijk onderzoek 
en aanvullend onderzoek.
1. Geen voorgeschiedenis met betrekking tot 

schouderklachten
2. Ongevalsmechanisme moet passend zijn:
- Passief geforceerde endo-of exorotatie met arm 

langs het lichaam dan wel uitgestrekte arm

* Drs. P.T.D. Kingma, voorzitter Werkgroep Invaliditeit en 

Arbeidsongeschiktheid  

Drs. H.A.J. van Laarhoven, lid Werkgroep Invaliditeit en 

Arbeidsongeschiktheid
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- Passieve tractie naar caudaal, centraal of mediaal.
- Axiale kracht naar craniaal centraal of 

ventromediaal
- Val van staande hoogte of hoger
3. Binnen 24 uur klachten die kunnen passen bij 

een cuffruptuur, vastgesteld door een arts of een 
fysiotherapeut of binnen drie dagen een arts 
bezocht vanwege schouderklachten

4. Bij lichamelijk onderzoek één van de 
onderstaande punten:

- Hematoom schouder of proximale bovenarm.
- Actieve beweeglijkheid minder dan 90° abductie 

en anteflexie.
- ‘Dropped arm’ test positief
- Jobe test afwijkend
5. Op aanvullend onderzoek:
- Geen artrose van het glenoid humerale en/of AC-

gewricht op röntgenfoto
- Bij echo binnen een week na het trauma 

afwijkende cuff met complete ruptuur en 
subacromiale vocht (hematoom)

- Op MRI binnen zes weken na het trauma 
botoedeem ter plaatse van het tuberculum majus, 
of een Hill-Sachs laesie of cuffruptuur met een 
laaggradige vervetting

In de vorige Leidraad is met betrekking tot de 
verdiscontering van de prognose in een percentage 
invaliditeit bij protheseplaatsing in de bovenste 
extremiteit niets beschreven. In de nieuwe Leidraad 
werd ervoor gekozen dit gelijk te stellen met de 
richtlijnen omtrent een protheseplaatsing in de 
onderste extremiteit.
Bij personen jonger of gelijk aan 50 jaar wordt, indien 
dit geïndiceerd is (bijvoorbeeld in het kader van een 
ongevallenverzekering) 10% bij de gehele persoon 
opgeteld ofwel 17% van de bovenste extremiteit.
Bij personen van 51 tot en met 65 jaar wordt, indien 
dit geïndiceerd is (bijvoorbeeld in het kader van 
een ongevallenverzekring) 5% bij de gehele persoon 
opgeteld ofwel 9% van de bovenste extremiteit.

Wat betreft de hyperextensie in de MCP-gewrichten 
geeft een hyperextensiebeperking in de MCP-
gewrichten volgens de AMA Guides zesde editie 
aanleiding tot een percentage invaliditeit. De 
WIA-NOV is echter van mening dat hiervoor geen 
percentage invaliditeit toegekend dient te worden.

Onderste extremiteit:

Voor impairmentbepaling na osteotomie wordt thans 
geadviseerd om de ingang osteotomie van tibia in 
tabel 16-3 pagina 511 of femur in tabel 16-4 pagina 
515 niet te hanteren, aangezien een osteotomie op 
zich niet altijd hoeft te leiden tot een beperking 
en in deze tabel ook geen differentiatie gemaakt 
wordt in de mate van standsverandering die met de 
osteotomie bereikt wordt. Het alternatief is om de 

diagnose-ingang te nemen welke aanleiding gaf tot 
de osteotomie, bijvoorbeeld artrose of fractuur.

In de vorige Leidraad werd voor impairmentbepaling 
bij prothese in de onderste extremiteit verwezen 
naar tabellen uit de vijfde editie. Deze methode is 
verlaten omdat hierbij aan pijn een onevenredig 
groot belang werd toegekend. In de nieuwe Leidraad 
wordt de systematiek zoals beschreven in de AMA 
Guides zesde editie voorgeschreven waarbij een 
unicondylaire knieprothese als knieprothese kan 
worden beschouwd.
Voor de bepaling van de mate van inzakking bij een 
tibiaplateaufractuur dient de indeling 0-1 millimeter 
step off te vervallen aangezien dit niet meetbaar is. 
Een step off van 0-1 millimeter valt daardoor in class 
1 met range 7-13%. Een step off van 1-2 mm valt in 
class 2.

Wervelkolom:

De criteria voor een traumatische HNP zijn aangepast 
in consensus met de orthopedisch chirurgen en 
neurochirurgen van de Dutch Spine Society.
Nieuw in de huidige Leidraad is dat de radiculaire 
klachten, passend bij het aangedane niveau, binnen 
enkele dagen (drie) na het ongeval zijn ontstaan en 
zijn gedocumenteerd. Tevens dient de diagnose bij 
voorkeur binnen enkele weken na het trauma met 
een MRI te zijn bevestigd.

Voor berekening van inzakkingsfracturen van 
wervels is de systematiek voor de berekening 
essentieel gewijzigd in de nieuwe Leidraad. De meest 
ingezakte wervel wordt gebruikt voor de indeling in 
tabel 17-3 of 17-4, dit is conform de methodiek van 
de AMA Guides zesde editie.
Gewijzigd in de nieuwe Leidraad is dat bij 
inzakkingsfracturen van meerdere wervels de 
inzakkingpercentages binnen één regio bij elkaar 
worden opgeteld. De reden voor deze aanpassing 
is dat in de oude situatie onvoldoende recht werd 
gedaan aan de impairmentbepaling bij multipele 
wervelinzakkingen.

Voor impairmentbepaling worden instrumentatie en 
spondylodese gelijkgesteld.
Na een spondylodese of instrumentatie mag 2% per 
segment worden opgeteld op niveau van de gehele 
persoon (GP).

Nabeschouwing:

De Leidraad met richtlijnen van de WIA-NOV is 
een dynamisch document dat periodiek aanpassing 
behoeft aan de veranderende inzichten en situaties. 
Hiertoe is input vanuit alle betrokken disciplines van 
groot belang; deze wordt zeer op prijs gesteld. Wij 
nodigen u dan ook graag uit om discussiepunten aan 
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ons voor te leggen zodat deze in een nieuwe Leidraad 
gebruikt kunnen worden. Hiertoe kunt u gebruik 
maken van het e-mail adres: nov@orthopeden.org 
t.a.v. secretariaat WIA-NOV.

P.T.D. Kingma en H.A.J. van Laarhoven zijn 

orthopedisch chirurg en partner bij het Orthopedisch 
Expertise Centrum West Nederland (OECWN).
Beiden zijn bestuurslid van de WIA-NOV en lid van 
de NVMSR met aantekening CR en MA.
Correspondenties kunnen gericht worden aan 
kingma@oecwn.nl of laarhoven@oecwn.nl

OP ZOEK NAAR EEN
OBJECTIEVE VERZEKERINGS-
GENEESKUNDIGE EXPERTISE?

ALTIJD FAIR PLAY BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN LETSELSCHADE
WWW.VERZEKERINGSGENEESKUNDIGE-EXPERTISE.NL

KIJK NU OP
ONZE WEBSITE!

T 073 - 737 02 54
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Het medisch advies in relatie tot  
de belastbaarheid in alle domeinen 

Een nauwere samenwerking tussen de medisch adviseur en de personenschade-expert

M.R. Boiten en M. Piegza*

* Drs. M. Piegza, medisch adviseur RGA, verzekeringsarts 

Drs. M.R. Boiten, medisch adviseur RGA, verzekeringsarts

Binnen de schaderegelingen ligt de focus niet altijd 
even sterk op de belastbaarheid in andere gebieden 
dan arbeid hetgeen tot een grotere schadelast zou 
kunnen leiden. In dit artikel gaan wij in op de 
beperkingen van de huidige beschrijving van de 
belastbaarheid en de valkuilen en doen wij een aantal 
suggesties voor verbetering.

Belastbaarheid in FML termen in het medisch 
advies

De medische advisering ten aanzien van de 
beoordeling van de belastbaarheid richt zich 
in de private verzekeringen voornamelijk op de 
belastbaarheid in arbeid waarbij vaak gebruik wordt 
gemaakt van een functionele mogelijkhedenlijst 
(FML) of van FML-items. In onze ervaring ontbreekt 
een uitgebreidere beschrijving van de belastbaarheid 
in veel dossiers, omdat daar vaak niet specifiek naar 
wordt gevraagd. Beoordeling van belastbaarheid 
in andere domeinen dan arbeid wijkt af van de 
standaard. Hieronder valt bijvoorbeeld de medische 
beoordeling van de belastbaarheid in de domeinen 
huishouden, zelfwerkzaamheid, zelfzorg en zorg voor 
derden in letselschadezaken. 
Onvoldoende begrip over of transparantie in het 
medisch advies ten aanzien van de verschillen tussen 
de belastbaarheid in deze niet-arbeidsgerelateerde 
domeinen en de belastbaarheid in arbeid kan leiden 
tot een sterke onderschatting van de belastbaarheid 
in de domeinen anders dan arbeid en daarmee tot 
een overschatting van schadeposten. 
De waardering van de FML-items, afkomstig uit 
de sociale verzekeringen en gekoppeld aan het 
Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) is 
gericht op de beoordeling van de belastbaarheid 
in arbeid maar wordt niet zelden ook in een 
andere context gebruikt. Een van de belangrijkste 
uitgangspunten in de FML is dat wordt uitgegaan 
van een belastbaar-heid van ongeveer veertig uur 
per week en acht uur per dag, tenzij dit anders 
staat aangegeven. In de domeinen huishouden, 
zelfwerkzaamheid, zelfzorg en zorg voor derden is 
de totale arbeidsomvang per week meestal kleiner en 
kan de belasting naar eigen inzicht verdeeld worden 

over de week. Een sterke beperking voor fysieke 
belasting in werk kan in andere domeinen tot een 
lichte of zelfs geen beperking leiden. 
Een ander belangrijk punt is dat de 
referentiewaarden in de FML uitgaan van een 
niveau van functioneren waartoe een gezond 
persoon van zestien tot vijfenzestig jaar (de 
beroepsbevolking) minimaal in staat is. Er is pas 
sprake van een beperking als de persoon minder 
kan dan deze referentiewaarden. Er wordt dus 
niet beoordeeld hoeveel de persoon nog kan ten 
opzichte van zijn eigen functioneren voor uitval, 
terwijl dit juist cruciaal be-langrijk is binnen de 
letselschaderegelingen. Verder worden bij een 
beoordeling in het publieke kader alle beperkingen 
van belastbaarheid (als gevolg van ziekte/gebrek) 
medebeschouwd zonder onderscheid tussen oorzaak. 
Het begrip pre-existentie is niet relevant. Ten slotte 
is het de vraag in hoeverre de FML bruikbaar is 
voor personen ouder dan 65 jaar, aangezien deze 
geen rekening houdt met de normale/fysiologische 
achteruitgang en beperkingen als gevolg van 
ouderdom. Concluderend dient men zeer kritisch 
te staan ten opzichte van het gebruik van de FML 
binnen letselschaderegelingen en zeker ten aanzien 
van een belastbaarheidsbeoordeling in andere 
domeinen dan arbeid. 

Beoordeling belastbaarheid in alle domeinen 
in het medisch advies

In het medisch advies is er meer aandacht nodig 
voor de beschrijving van de belastbaarheid in 
de verschillende domeinen. Het vanuit integraal 
medisch perspectief onderzoeken van en adviseren 
over de belastbaarheid in de brede zin van 
een betrokkene/client/verzekerde in het kader 
van wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 
motorvoertuigen (WAM) en andere 
personenschadezaken is een complexe materie. Ook 
de vraag ‘wat wil de schade-expert praktisch met 
het medisch advies?’ moet meer centraal komen te 
staan. De medisch adviseur zal naast de medische 
aspecten enig inzicht moeten hebben in het 
schaderegelingstraject zodat de medisch inhoudelijke 
situatie vertaald kan worden naar een praktisch 
advies dat goed bruikbaar is voor het in kaart brengen 
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van de schadeposten. De medisch adviseur is zich 
hierbij bewust van de verschillende betekenissen van 
belastbaarheid en welke beperkingen per domein dit 
kan opleveren. 
Het is aan te bevelen dat de medisch adviseur bij 
de belastbaarheidsbeoordeling van de domeinen 
buiten arbeid globaal kennisneemt van de richtlijnen 
huishoudelijke hulp/zelfwerkzaamheid** van De 
Letselschade Raad en van de KPMG-normering 
basis-voorziening ‘Schoon Huis’** en deze meeweegt 
in zijn oordeelsvorming. Verder dient de medisch 
adviseur zich ervan bewust te zijn dat de beoordeling 
van de belastbaarheid in de domeinen huishouden, 
zelfwerkzaamheid, zelfzorg en zorg voor derden sterk 
verschilt van de beoordeling van de belastbaarheid 
in arbeid. Men moet voorzichtig omgaan met de 
toepassing van de FML of van FML-termen in de 
beoordeling en de beschrijving van de belastbaarheid 
in deze domeinen.
De formulering van een medisch advies ten aanzien 
van de belastbaarheid is idealiter afgestemd op de 
belastbaarheidsvraag en zal specifieker zijn naarmate 
de vraag dat is. Dus een vraag over huishoudelijke 
inzetbaarheid zal door de medisch adviseur 
beantwoord worden met voorbeelden/termen 
van belastbaarheid in huishoudelijke taken (zoals 
stofzuigen, dweilen, ramen zemen, trapje gebruiken 
etcetera) terwijl een vraag over belastbaarheid in 
arbeid beantwoord zal worden met voorbeelden/
termen van belastbaarheid in arbeid (werken met 
toetsenbord en muis, zitten, staan, lopen tijdens 
werk, tillen en dragen in arbeid). Daarbij dient de 
mogelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen 
om het functioneren te verbeteren overwogen te 
worden. Een praktisch medisch advies op maat dat 
direct bruikbaar is voor de schaderegeling voorkomt 
inhoudelijke discussie en komt de tevredenheid van 
client én de looptijd van de zaak ten goede. 

Beoordeling belastbaarheid in alle domeinen 
in de schaderegeling 

De personenschade-expert schat in op welk moment 
in de schaderegeling een medisch advies inzake 
de belastbaarheid op bepaalde domeinen zinvol 
is en hoe uitgebreid dat moet zijn. Eventueel kan 
de medisch adviseur dit aangeven in zijn medisch 
advies.
Het inzetten van een uitgebreid medisch advies ten 
aanzien van de belastbaarheid op alle domeinen 
wordt met name geadviseerd ten tijde van Maximal 
Medical Improvement (MMI). Tussentijds kan gericht 
worden gevraagd naar een van de domeinen of 
specifieke items indien dit aan de orde komt in de 
schaderegeling. 
Een gerichte vraagstelling met uitgebreide 
beschrijving van de individuele situatie draagt bij aan 
een praktisch medisch advies op maat dat bruikbaar 
is voor de beoordeling van de belastbaarheid en 

schadeposten in alle domeinen. Ook een aanvullend 
medisch advies dat middels de vraagstelling specifiek 
gericht is op de belastbaarheid in een van de 
domeinen is hierbij denkbaar. 
Bij het opstellen van een medisch advies ten aanzien 
van de belastbaarheid in de brede zin kan sprake zijn 
van: 
1. Schriftelijk medisch advies door de medisch 

adviseur op basis van de stukken.
2. Telefonisch contact of beeldbellen door de 

medisch adviseur met schriftelijk advies. 
3. Verzekeringsgeneeskundige expertise onderzoek 

naar de belastbaarheid in alle en/of specifieke 
domeinen.

Bij het aanvragen van een medisch advies is het 
van belang duidelijk aan te geven ten aanzien van 
welke belastbaarheid een beoordeling gewenst is. 
Een uitgebreide toelichting op de specifieke situatie 
van betrokkene alsmede de achtergrond van deze 
vraag is hierbij wenselijk. Hoe gedetailleerder de 
toelichting op de situatie in huishouden of werk, 
hoe bruikbaarder het medisch advies zal zijn voor 
de schaderegeling. 
Een gerichte vraagstelling op maat wordt 
geadviseerd omdat elke betrokkene en elke situatie 
anders is. Men kan hierbij bijvoorbeeld gebruik 
maken van de volgende vragen: 

1. Hoe is de huidige belastbaarheid van betrokkene 
ten aanzien van huishoudelijke taken/
zelfwerkzaamheid/arbeid algemeen/eigen arbeid/
zelfzorg/verzorging derden? 
Wilt u hierbij de belastbaarheid toelichten met 
voorbeelden/termen van belastbaarheid in 
huishoudelijke taken/zelfwerkzaamheid/arbeid 
algemeen/eigen arbeid/zelfzorg/verzorging 
derden. 
(zie voor omschrijving van taken de richtlijnen 
van de letselschaderaad ‘huishoudelijke hulp’ en 
‘zelfwerkzaamheid’ en de KPMG Plexus en Bureau 
HHM (2016). Normering van de basisvoorziening 
‘Schoon Huis’)

2. Indien er sprake is van beperkingen in de 
belastbaarheid wilt u dan per item aangeven of 
een bepaalde handeling geheel of gedeeltelijk 
beperkt is of alleen beperkt is in frequentie/
tijdsduur?

3. Zijn de aangegeven beperkingen te verminderen/
ondervangen met het gebruik van hulpmiddelen?

4. Is naar aanleiding van de door u aangegeven 
belastbaarheid en beperkingen nader onderzoek 
door een arbeidsdeskundige of ergonoom 
wenselijk/geïndiceerd? 

5. Is er sprake van een stabiele medische situatie? Zo 
niet, wanneer verwacht u dat deze wordt bereikt?

6. Is er sprake van een stabiele situatie van de 
beschreven belastbaarheid ten aanzien van 
huishoudelijke taken/zelfwerkzaamheid/arbeid 
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algemeen/eigen arbeid/zelfzorg/verzorging 
derden?

7. Is er nog verbetering of verslechtering van de 
belastbaarheid ten aanzien van huishoudelijke 
taken/zelfwerkzaamheid/arbeid algemeen/eigen 
arbeid/zelfzorg/verzorging derden te verwachten? 
Zo ja welke? Wilt u dit toelichten?

8. Wanneer kan een stabiele situatie ten aanzien 
van de belastbaarheid ten aanzien van 
huishoudelijke taken/zelfwerkzaamheid/arbeid 
algemeen/eigen arbeid/zelfzorg/verzorging 
derden verwacht worden?

9. Verwacht u dat een afrondende medische 
expertise nodig is om de belastbaarheid 
ten aanzien van huishoudelijke taken/
zelfwerkzaamheid/arbeid algemeen/eigen 
arbeid/zelfzorg/verzorging derden te kunnen 
beoordelen? Zo ja, op welk vakgebied?

Het opstellen van de vraagstelling en de 
situatieschets kan zo nodig met behulp van een 
zorgschade-expert, zoals werkzaam bij Sedgwick, 
plaatsvinden. Deze experts zijn vanuit hun 
achtergrond in de ergonomie en fysiotherapie en 
onderzoek naar belastbaarheid in de thuissituatie 
gespecialiseerd in het in kaart brengen van de 

diverse schadeposten zoals huishoudelijke hulp, 
zelfwerkzaamheid en zelfzorg. 

Take home messages

• In het medisch advies is er meer aandacht nodig 
voor de beschrijving van de belastbaarheid in de 
verschillende domeinen naast arbeid. 

• De medisch adviseur zal naast de medische 
aspecten ook enig inzicht moeten hebben in 
het schaderegelingstraject zodat de medisch 
inhoudelijke situatie vertaald kan worden naar 
een praktisch advies dat goed bruikbaar is voor 
het in kaart brengen van de diverse schadeposten.

• De medisch adviseur is zich hierbij bewust van het 
verschil in impact dat eenzelfde belastbaarheid 
heeft in de verschillende domeinen.  

• Men dient kritisch te staan ten opzichte van 
het gebruik van de FML, met name ten aanzien 
van een belastbaarheidsbeoordeling in andere 
domeinen dan arbeid. 

• Een gerichte vraagstelling met uitgebreide 
beschrijving van de individuele situatie draagt 
bij aan een praktisch medisch advies op maat 
dat bruikbaar is voor de beoordeling van de 
belastbaarheid en schadeposten in alle domeinen.

Verwijzingen
https://sedgwick.foleon.com/personenschade/zorgschade-nieuwsbrief-3-de-zorgpost/introductie/

*Handboek basisinformatie CBBS 2013/2020

**CIZ-richtlijn huishoudelijke hulp 2006

**Richtlijn de letselschaderaad huishoudelijke hulp

** Richtlijn de letselschaderaad zelfwerkzaamheid

** KPMG Plexus en Bureau HHM. (2016). Normering van de basisvoorziening ‘Schoon Huis’. 

Verkrijgbaar via

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zorg-en-onderwijs/hulp-en-ondersteuning-Wmo/2016-08-Onderzoek-

KPMG-Plexus-en-Bureau-HHM-Normering-van-de-basisvoorziening-schoon-huis.pdf

https://www.gav.nl/?q=node/25

https://www.gav.nl/node/1358

htps://www.nvvg.nl/files/152/20180221%20Inleiding%20Verzekeringsgeneeskundige%20Beoordeling%20def.pdf
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Onderzoek naar de visie van 
verzekeringsprofessionals op de 

letselschadeprocedure 
Een pleidooi voor herstelrecht als remedie voor verouderde principes.

C.D.E. van Goch*

1. Inleiding

Diverse onderzoeken naar de ervaringen van 
slachtoffers in het proces van afwikkeling van 
letselschade concluderen dat slachtoffers het 
letselschadeproces en de rol van verzekeraars hierin 
als belastend en herstelbelemmerend ervaren.1 In een 
onderzoeksrapport van de Stichting de Ombudsman 
staat: ‘Het slachtoffer probeert uit alle macht zijn leven 
weer op te pakken, maar wordt daarin belemmerd 
door (…) een gecompliceerde schaderegeling’.2 
Dat slachtoffers de letselschadeprocedure als 
herstelbelemmerend ervaren, staat haaks op het 
uitgangspunt binnen het letselschadeterrein dat herstel 
vóór schadevergoeding gaat. Voor de verzekeraar 
die optreedt namens de aansprakelijke partij is het 
juridisch geboden om het herstel van het slachtoffer 
optimaal te faciliteren.3 Deze gebodenheid kan ook 
worden gelezen in de Gedragscode Behandeling 
Letselschade (GBL) waarin voor de afwikkeling van 
letselschade harmonie, duidelijkheid en persoonlijke 
bejegening centraal staan.4 Zowel het civiele 
aansprakelijkheidsrecht als de GBL sporen verzekeraars 
aan om het letselschadeproces herstelbevorderend 
in te richten en uit te voeren, maar dit is niet hoe 
slachtoffers het proces ervaren. Dit doet de vraag rijzen 
hoe verzekeringsprofessionals de letselschadeprocedure 
ervaren.

In dit artikel wordt verslag gedaan van een empirisch 
onderzoek naar de visie van verzekeringsprofessionals 
op het proces van afwikkeling van letselschade dat 
werd verricht in het kader van een afstudeerscriptie.5 
Deze visie van verzekeringsprofessionals wordt 
beschouwd in het licht van de uitkomsten van 
onderzoek naar slachtoffers van letsel. Op basis 
van deze beschouwing worden potentiële aspecten 
benoemd waar ruimte is om het letselschadeproces 
te optimaliseren voor zowel professional als 
slachtoffer.6 De visie van verzekeringsprofessionals 

is geïnventariseerd door middel van het afnemen 
van achttien interviews afgenomen bij drie 
verschillende WA-verzekeraars waarbinnen twee 
arbeidsdeskundigen, twee dossierbehandelaars en 
twee medisch adviseurs. Het onderzoek concludeert 
dat voornamelijk binnendienstmedewerkers 
vastzitten in belemmerende en verouderde principes, 
uitgangspunten en procedures waaronder de 
sterke focus op financiële compensatie. Wat hierbij 
een aanzienlijke rol speelt is de afwezigheid van 
rechtstreeks contact tussen binnendienstmedewerkers 
en slachtoffers waardoor de voor een herstelgerichte 
dienstverlening noodzakelijke toets van aannames en 
werkhypothesen achterwege blijft. Het is evident dat 
hier ruimte is voor verbetering. 

Dit is exact waar een nieuw paradigma geïnspireerd 
door het herstelrecht mogelijkheden biedt voor het 
aansprakelijkheidsrecht: aansprakelijkheidsrecht 
gaat niet enkel over het schenden van een 
regel, wet of norm, het gaat voornamelijk over 
het schenden van mensen en de relatie tussen 
mensen. De uitgangspunten van het civiele 
aansprakelijkheidsrecht, de GBL en bevindingen 
uit onderzoek sporen verzekeraars aan om het 
letselschadeproces herstelbevorderend in te richten 
en uit te voeren. In dit artikel wordt benadrukt dat 
het daarom essentieel is dat verzekeringsprofessionals 
zich rekenschap geven van de materiële en 
immateriële behoeften van het slachtoffer, 
procedurele rechtvaardigheid en doen aan kritische 
(zelf)reflectie. Dit artikel geeft een overzicht van 
de belangrijkste bevindingen, knelpunten en 
aanbevelingen die in het onderzoek worden gedaan.

2. Visie op de letselschadeprocedure

Uit de interviews blijkt dat de algehele ervaring 
en visie van slachtoffers en arbeidsdeskundigen 
meer overlappen dan de algehele ervaring en visie 
van slachtoffers, dossierbehandelaars en medisch 
adviseurs. Uit de beschreven studies komt naar 
voren dat slachtoffers de procedure als belastend, 
negatief en soms zelfs herstelbelemmerend 
ervaren.7 De factoren die worden genoemd door 
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slachtoffers zelf, worden in de interviews ook 
door arbeidsdeskundigen aangedragen. Zo wordt 
opgemerkt dat het proces te complex is en gericht 
lijkt te zijn op de verzekeraar in plaats van het 
slachtoffer. Een arbeidsdeskundige zegt: ‘Ik denk 
dat het ingericht is op basis van processen van 
verzekeraars en advocaten, te weinig op basis van het 
proces en behoeften van slachtoffer. We slaan door.’

De visie van dossierbehandelaars en medisch 
adviseurs is minder eenduidig en minder in lijn 
met de visie van slachtoffers. Een groot aantal is 
positief over de procedure versus een klein aantal 
dat belemmeringen ziet, zoals blijkt uit de ervaring 
van een medisch adviseur: ‘Bij letselschade voelt 
het als: ik werk mee aan een proces wat eigenlijk 
gewoon invaliderend in elkaar zit. Processen duren 
zo verschrikkelijk lang, alles wordt gemedicaliseerd 
terwijl mensen er juist bij gebaat zouden zijn om 
zo snel mogelijk af te handelen zodat ze verder 
kunnen en niet blijven hangen. Dat [blijven 
hangen in] wordt gestimuleerd door het traject, 
dat het wordt veroorzaakt door en alles extern 
neerleggen.’ Dat de letselschadeprocedure belastend 
en herstelbelemmerend kan zijn, zou vrijwel enkel 
zo zijn in dossiers met niet-objectiveerbare klachten. 
Dit is geen bevinding in slachtofferstudies. Een 
medisch adviseur uit twijfels over de belasting van 
het letselschadetraject: ‘[…] in die zin denk ik: 
wat bedoel je met belastend? Ik denk dat als een 
schadebehandelaar vraagt ‘wat bedoel je precies?’ dat 
het stil is aan de telefoonlijn. Het hoort bij het spel 
van de boel opjutten en opblazen, heb ik het idee.’

De aspecten die door dossierbehandelaars en 
medisch adviseurs worden aangewezen als belastend, 
komen wel grotendeels overeen met de ervaring 
van slachtoffers. Twee aspecten worden vaak 
genoemd: te veel focus op financiële afwikkeling 
en een te lange duur van het proces. Slachtoffers 
hebben zelfs de ervaring dat de verzekeraar 
enkel gericht is op financiële compensatie.8 In 
het kader van financiële afwikkeling vertelt een 
dossierbehandelaar dat de mate van vrijheid dubieus 
is. ‘Ik vind de letselschadewereld erg intuïtief en erg 
nattevingerwerk. Dat vind ik ergens goed en ergens 
dubieus. Ik vind het goed omdat je altijd andere 
zaken hebt met andere omstandigheden waarin je 
anders moet handelen omdat andere belangen tegen 
elkaar afgewogen moeten worden. Dus hele strakke 
richtlijnen hebben, heeft niet zoveel zin. Je hebt altijd 
een uitzondering op de regel en waarschijnlijk in de 
letselschade heb je meer uitzonderingen dan regels. 
Dus in die zin moet je nattevingerwerk hebben. Maar, 
aan de andere kant is het ook wel een wereld waarin  
dingen je gegund moeten worden. En dat vind ik 
dan weer iets minder moreel te verantwoorden. 
Want zodra je iemand aan de lijn krijgt die heel 
claimbewust [elke kostenpost vergoed willen hebben 

door de verzekeraar] is of de schade enorm aan het 
opkloppen is of zijn klachten heel erg naar jouw idee 
overdrijft, dan verdwijnt die gunfactor en dan ga je 
als behandelaar bewust of onbewust strakker erin 
zitten. […] Dus ik vind het dubieus. Je krijgt heel veel 
vrijheid om het te regelen zoals het jou goeddunkt, 
maar aan de andere kant is het objectief gezien niet 
altijd even rechtvaardig.’

Door meerdere professionals wordt opgemerkt dat 
het proces zo is ingericht dat het winst op kan 
leveren als je langer ziek blijft en weinig veerkracht 
toont. Een arbeidsdeskundige stelt: “Mensen die 
veerkrachtig zijn, hun leven weten om te buigen en 
hun eigen boontjes doppen hebben minder schade 
dan mensen die dat vermogen niet hebben. Met het 
huidige systeem wordt het niet gestimuleerd om je 
zelfredzaam en/of veerkrachtig op te stellen. Daar 
zijn we wel al lang mee bezig om af te komen van de 
klassieke vorm van schadevaststelling. Dat vereist een 
omslag van denken.”

Over het algemeen zijn alle onderzochte groepen 
het eens dat bejegening positief bijdraagt aan herstel 
en het verloop van de procedure. Slachtoffers, 
arbeidsdeskundigen en dossierbehandelaars zijn 
het over het algemeen eens dat het belangrijk is dat 
men zich bewust is van diens bejegening richting 
het slachtoffer. In het contact met het slachtoffer 
is naast empathie ook begrip voor de rol die de 
verzekeringsprofessional heeft belangrijk. Een 
dossierbehandelaar merkt hierover op: ‘Dus je moet 
je er bewust van zijn dat jij de grote verzekeraar 
bent die bepaalt of ze wel of geen vergoeding 
krijgen en de hoogte van die vergoeding.’ Een 
andere dossierbehandelaar zegt hierover: ‘[…] maar 
je stapt zijn veilige wereld in. Die is al doorbroken 
door het ongeval dus ik heb het gevoel dat je op 
achterstand staat en daar rekening mee moet houden 
bij het bezoek. Want je bent een verlengstuk van 
de veroorzaker. Ze zijn niet boos op jou, maar 
die boosheid zit er nog wel.’ In de interviews met 
medisch adviseurs komt het belang van bejegening 
minder naar voren. Vaak wordt aangegeven dat 
men als medisch adviseur geen contact heeft met 
het slachtoffer dus bejegening bij de uitoefening 
van diens functie geen rol zou spelen. Een van de 
medisch adviseurs is overtuigd dat zijn aandeel 
in het proces zelfs helemaal verborgen blijft voor 
het slachtoffer: ‘Ik denk dat geen enkel slachtoffer 
ooit een medisch advies ziet. Ik denk dat dat bij de 
belangenbehartiger blijft. Die bespreekt dat wel. 
Een enkeling zal er wel om vragen hoe het medisch 
advies eruitziet. Het medisch advies is soms ook niet 
relevant voor het slachtoffer wat daar precies instaat.’

Slachtoffers ervaren de algehele bejegening 
van verzekeraars als herstelbelemmerend. Ook 
arbeidsdeskundigen geven aan dat bejegening zeer 
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essentieel is, maar dat er nog genoeg ruimte is voor 
verbetering. Zo zouden partijen te vaak terecht 
komen in een toernooimodel met conflictgedrag. Zo 
zegt een arbeidsdeskundige: ‘Het is erg gericht op een 
conflictmodel: de ene partij moet de andere partij 
overtuigen. Men heeft allemaal heel erg het woord 
klantgerichtheid en klant centraal in de mond. Bij 
mijn beroepsgroep [arbeidsdeskundige] staat dat op 
de voorgrond omdat wij met slachtoffers werken. 
Maar, op de achtergrond, medisch adviseurs en 
schadebehandelaar en noem maar op, die hebben 
een hele andere perceptie van letselschade, namelijk 
financieel.’

Ook slachtoffers geven aan de interactie als 
stressvol, angstig en adversarieel te ervaren. Volgens 
dossierbehandelaars en medisch adviseurs zou 
er slechts in beperkte mate sprake zijn van een 
toernooimodel. Dit zou weer enkel zo zijn bij de 
gevallen met niet-objectiveerbare klachten. Wel 
onderschrijven dossierbehandelaars het belang 
van een bewuste en cliëntgerichte bejegening. 
Slachtoffers geven aan zich soms een nummer te 
voelen.9 Dossierbehandelaars, arbeidsdeskundigen 
en medisch adviseurs geven aan dat het door 
tijdgebrek en onderbezetting soms niet lukt om 
de gewenste aandacht aan een slachtoffer te 
geven. Een dossierbehandelaar merkt op: ‘Je wilt 
niet enkel op de laatste brief reageren want dan 
wordt het enkel gepingpong. Je wilt eigenlijk 
ook even teruglezen en goed kunnen reageren.’ 
Dossierbehandelaars en arbeidsdeskundigen vinden 
het gebrek aan rechtstreekse communicatie tussen 
verzekeringsprofessionals en het slachtoffer een groot 
mankement. 

Door menig geïnterviewde medisch adviseur wordt de 
onafhankelijkheid van medisch adviseurs werkzaam 
voor de belangenbehartiger betwist, zoals blijkt uit 
onderstaande dialoog:
Medisch adviseur: ‘Je moet je ook realiseren dat 
advocatenkantoren een vaste medisch adviseur 
hebben. Niet voor niks: die schrijven wat 
advocatenkantoren willen horen. Want als dat niet zo 
is, dan krijg je de opdracht niet meer.’
Interviewer: ‘Zou ik die gedachtegang ook kunnen 
doortrekken naar medisch adviseurs werkzaam bij 
verzekeraars? Namelijk, degenen die schrijven wat 
een verzekeraar helpt, krijgen een vast contract en 
anderen niet.’
Medisch adviseur: [stilte] ‘Nee, dat ligt heel anders. Je 
moet weten dat al die medisch adviseurs [werkzaam 
voor de belangenbehartiger] per opdracht betaald 
worden en per uur. […] Ik heb een eed afgelegd. Ik ga 
mijn eed niet te grabbel gooien voor opdrachten want 
dat hoef ik niet. Ik hoef niemand naar de mond te 
praten bij de verzekeraar.’

Slachtoffers hebben een vergelijkbare ervaring, 

namelijk dat het vrijwel altijd dezelfde medisch 
adviseurs zijn die werkzaam zijn voor een verzekeraar 
en dat feiten bewust en nauwkeurig geselecteerd 
worden door hen.10 Arbeidsdeskundigen hebben 
de ervaring dat het proces kan verharden door 
de tegengestelde visies die worden gepresenteerd 
in een medisch advies en dat slachtoffers flink 
van slag kunnen zijn door de inhoud hiervan. 
Door arbeidsdeskundigen wordt zelfs een geen-
medisch adviseur traject voorgesteld vanwege het 
toernooi dat hiermee vaak ontstaat en het gebrek 
aan congruentie tussen de situatie in werkelijkheid 
en hoe dit in rapportages wordt weergegeven. Dit 
speelt vooral bij slachtoffers met niet-objectiveerbare 
klachten. Hierover wordt door een arbeidsdeskundige 
opgemerkt: ‘Je moet het slachtoffer nemen zoals het 
is. Als de medisch adviseur dan zegt ‘het is onzin’, 
dan denk ik: kom dat maar eens uitleggen aan de 
keukentafel, want het is makkelijk om op papier te 
zetten, maar kom het maar eens uitleggen aan een 
slachtoffer.’

Tot slot wordt in vrijwel elk interview met de 
arbeidsdeskundige aangekaart dat het uitgangspunt 
dat een slachtoffer moet worden teruggebracht in 
de situatie van voor het ongeval, een belemmerend 
denkparadigma is. Er wordt gezegd: ‘We treffen over 
het algemeen bij mensen […] dat het veel meer gaat 
over: wat hebben jullie nodig om verder te kunnen 
na het ongeval?’ Het enige dat uit de onderzochte 
slachtofferstudies blijkt is dat slachtoffers soms in 
de praktijk niet geholpen zijn met de oplossingen 
van arbeidsdeskundigen.  Onbekend is of dit te 
maken heeft met de belemmerende werking van dit 
uitgangspunt. 

3. Belemmerende en verouderde principes, 
uitgangspunten en procedures

Een knelpunt dat in het onderzoek aan het licht 
is gekomen, zijn de verouderde en belemmerende 
principes, uitgangspunten en procedures die worden 
gehandhaafd in de letselschadeprocedure. Een van 
deze belemmeringen is het schadeprincipe dat stelt 
dat iemand moet worden teruggebracht in de positie 
van vóór het ongeval, wat in de praktijk vaak een 
onmogelijkheid blijkt te zijn. Dit schadeprincipe 
is dan wel gebaseerd op wet- en regelgeving, 
echter een te juridische benadering hiervan is niet 
herstelbevorderend voor het slachtoffer. Door deze 
focus op hetgeen het slachtoffer verloren heeft, wordt 
het slachtoffer herhaaldelijk geconfronteerd met 
wat iemand nu niet meer kan, maar ooit wel kon en 
met wat iemand ooit was, maar nu niet meer kan 
zijn. Bovendien werkt dit secundaire victimisatie in 
de hand. In de interviews werd voorgesteld om het 
principe als volgt te vernieuwen: creëer samen een 
nieuw perspectief zodat iemand verder kan in het 
heden en in de toekomst. 
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Een tweede belemmering die door meerdere van 
de onderzochte groepen wordt aangekaart is de 
(te) sterke focus op lichamelijke en medische 
impact. Vooral slachtoffers en arbeidsdeskundigen 
erkennen dat lichamelijke impact niet hetzelfde is 
als levensimpact. Over het algemeen gaven medisch 
adviseurs geen blijk van enig bewustzijn van dit 
vrij evidente onderscheid. Deze belemmering 
hangt samen met de gedateerde manier van 
schadevaststelling. Deze is in de praktijk onevenredig 
verbonden aan hoeveel veerkracht iemand 
toont. Indien een slachtoffer veerkracht toont en 
grotendeels herstelt, is de te verhalen schade kleiner 
dan voor een slachtoffer dat weinig veerkracht toont. 
Hierdoor zou de beleving kunnen ontstaan dat het 
tonen van veerkracht wordt gestraft. Dit lijkt het 
omgekeerde van het wenselijke, namelijk een situatie 
waarin veerkracht wordt gestimuleerd. Een medisch 
adviseur merkt hierover op: ‘Als herstel langer 
duurt en je kan dat aannemelijk maken en juridisch 
bewijzen, dan krijg je meer geld. En bij letselschade 
draait alles om geld. Dus het is een soort slang die in 
zijn eigen staart bijt. Want mensen - als je het plat 
zou zeggen - zijn niet gebaat bij herstel want dan 
krijgen ze minder centjes.’

Eveneens betwistbaar is dat een slachtoffer moet 
claimen om de schade die hij lijdt door een derde 
vergoed te krijgen.12 De aandacht en energie die 
het slachtoffer nodig heeft voor het herstel, wordt 
hiermee opgeslokt door het juridische toernooi. In 
het materiële civiele aansprakelijkheidsrecht vind 
ik geen bepaling die een verhaalplicht beschrijft 
voor het slachtoffer. Wat maakt dan dat verzekeraars 
doen alsof het slachtoffer een verhaalplicht heeft? 
En, als we deze verhaalplicht voor het slachtoffer 
‘lezen’, waarom is er dan geen brengplicht voor 
de verzekeraar? Al met al lijkt de weegschaal 
van plichten en verantwoordelijkheden in een 
opmerkelijke disbalans te zijn, ten nadele van het 
slachtoffer.

Een laatste belemmerende overtuiging en 
procedure die werden benoemd in de interviews, 
is dat binnendienstmedewerkers geen rechtstreeks 
contact (zouden mogen) hebben met het 
slachtoffer indien deze wordt bijgestaan door een 
belangenbehartiger. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen informatie halen en informatie 
brengen. Informatie halen mag inderdaad niet als 
er een belangenbehartiger betrokken is: inhoudelijk 
contact over de aansprakelijkheid en de schade 
vindt plaats met de belangenbehartiger.13 Er is 
geen regel die stelt dat er geen informatie mag 
worden gebracht over het proces, sterker nog, het 
wordt aangeraden om dit juist wel te doen.14 Een 
dossierbehandelaar mag het slachtoffer opbellen en 
zeggen ‘we wachten nog op dit en dit. Hierna gaat 
onze interne dienst ernaar kijken dus over acht tot 

tien weken ontvangt u pas weer een bericht.’ In de 
interviews kwam naar voren dat slachtoffers soms 
enorm gespannen zijn door niet te weten wanneer 
ze weer een bericht krijgen. Daarnaast blijkt uit 
onderzoek dat directe communicatie bijdraagt aan 
het rechtvaardigheidsgevoel, meer dan schriftelijk 
communiceren.15 Adequate informatie stelt een 
slachtoffer in staat om een gevoel van controle over 
zijn eigen lot te ervaren.16 Gevolglijk draagt directe 
communicatie bij aan het bevorderen van procedurele 
rechtvaardigheid, informatieve rechtvaardigheid 
en empowerment. Tevens biedt rechtstreeks 
contact tussen een binnendienstmedewerker en het 
slachtoffer een mogelijkheid om aannames te toetsen 
aan de werkelijkheid. Bovenstaande illustreert dat er 
voldoende gronden zijn om het anders te doen. 

4. Procedurele rechtvaardigheid en 
rechtstreeks contact als rode draad

De financiële focus in het letselschadeproces lijkt 
op een doelbewuste keuze van de verzekeraar; 
een keuze die nadelige gevolgen heeft voor het 
slachtoffer en voor het proces en die haaks staat op 
een juridisch gebod. Dit betekent dat er ook bewust 
kan - en moet - worden gekozen voor een meer 
herstelbevorderende procedure waarbij de focus wordt 
gelegd op procedurele rechtvaardigheid. Procedurele 
rechtvaardigheid verwijst naar het mechanisme dat 
het rechtvaardigheidsoordeel van mensen sterk wordt 
beïnvloed door procesmatige aspecten en de manier 
waarop een besluit tot stand komt, en minder door de 
uitkomst van de procedure.17 Een rechtvaardig besluit 
dat wordt genomen in een letselschadeprocedure kan 
onrechtvaardig overkomen door de wijze waarop dit 
besluit tot stand is gekomen.18 Uit onderzoek blijkt 
dat men zich in het oordeel of iets rechtvaardig is 
niet alleen laat leiden door het bereikte resultaat, 
maar vooral door de beleving en kenmerken van de 
procedure die tot dit resultaat hebben geleid.19

Er zijn verschillende manieren om de procedurele 
rechtvaardigheid te waarborgen en bevorderen.20 De 
manier die wordt geadviseerd in het contact tussen 
de overheid en de burger, biedt aanknopingspunten 
voor de manier waarop dit in de verzekeringscontext 
gedaan kan worden. De relatie burger-overheid 
lijkt namelijk op meerdere gebieden op de relatie 
slachtoffer-verzekeraar. In beide contexten staat een 
individu tegenover een partij die in feite rechter 
in eigen zaak mag spelen: de overheid c.q. de 
verzekeraar bepaalt. Met andere woorden: in beide 
contexten is het een onmachtige versus een machtige 
partij. Daarnaast is in beide relaties sprake van een 
discrepantie in de ervaring met juridische procedures. 
Burgers en slachtoffers kunnen worden aangemerkt 
als one-shotter, een individu dat slechts af en toe te 
maken heeft met juridische procedures. De overheid 
en verzekeraars zijn echter repeat players: partijen die 
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in de loop der tijd veel gelijksoortige zaken hebben 
meegemaakt21. 
Er zijn vijf aspecten die bijdragen aan procedurele 
rechtvaardigheid in het contact tussen burger en 
overheid en mogelijk ook passen in het contact tussen 
slachtoffer en verzekeraar.22 Deze aspecten dragen allen 
bij aan het oplossen van een conflict in brede zin, niet 
enkel het juridische geschil, met aandacht voor de 
communicatie en de relatie.

1. Respect: het slachtoffer wordt met respect 
behandeld en bejegend. 

2. Voice: het slachtoffer mag zeggen waar het voor 
hem of haar om gaat en deze opvattingen worden 
aantoonbaar in overweging genomen. Er wordt een 
mogelijkheid geboden om te participeren in het 
letselschadeproces, niet enkel als passief element in 
het proces. 

3. Uitleg: aan het slachtoffer wordt uitgelegd hoe de 
procedure eruitziet, welke input van het slachtoffer 
wordt verwacht en hoe het verder gaat. Ook wordt 
een voorlopige verwachting met betrekking tot het 
tijdpad gedeeld. 

4. Uitleg: aan het slachtoffer wordt tijdig verteld wat 
gedaan kan worden om een standpunt (alsnog) 
aan te tonen en wordt daartoe in de gelegenheid 
gesteld. 

5. Het slachtoffer wordt direct en rechtstreeks 
aangesproken. 

Voorts is het belangrijk dat aandacht wordt besteed 
aan de volgorde waarin aspecten van procedurele 
rechtvaardigheid aan bod komen. Zo dient het geven 
van een stem en het luisteren naar het verhaal van 
het slachtoffer, vooraf te gaan aan uitleg over de 
procedure.23 Een slachtoffer is namelijk pas klaar om 
deze informatie te ontvangen, als er ruimte is geweest 
om het eigen verhaal te vertellen. Een voordeel 
hiervan is dat de informatieverstrekking beter kan 
worden afgestemd op de behoeften van het slachtoffer. 
Uit onderzoek blijkt dat dit belangrijk is.24

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat 
procedurele rechtvaardigheid niet enkel betrekking 
heeft op de rechtvaardigheid en eerlijkheid waarmee 
procedures door de verzekeraar worden toegepast. 
Ook de beleving van de kwaliteit van interactie 
met individuele verzekeringsprofessionals speelt 
een evident belangrijke rol.25 Dit betekent dat alle 
actoren in de letselschadeprocedure een rol spelen 
bij het waarborgen en bevorderen van de procedurele 
rechtvaardigheid. Hiervoor is vereist dat er een 
einde wordt gemaakt aan een letselschadeprocedure 
waarbij geen direct en rechtstreeks contact is tussen 
het slachtoffer en belangrijke actoren, waaronder de 
medisch adviseur. Het is überhaupt lastig te volgen 
dat de medisch adviseur in de letselschadeprocedure 
tot een medisch oordeel komt door enkel papieren te 
onderzoeken. 

5. Herstelrecht: verantwoordelijkheid daar 
waar die ligt en hoort

Een remedie die kan worden aangedragen voor 
de pijnpunten van de heersende belemmerende 
en verouderde principes, uitgangspunten en 
procedure is om principes van het herstelrecht 
te implementeren. Hoewel herstelrecht 
voornamelijk in de context van het strafrecht 
wordt beschreven, zijn de principes goed te 
implementeren in het aansprakelijkheidsrecht. In 
het aansprakelijkheidsrecht is namelijk net als in het 
strafrecht sprake van een normschending door een 
derde. De principes die hieronder worden besproken, 
zijn vrij geïnterpreteerd zodat ze passen in de context 
van het civiele aansprakelijkheidsrecht.26

1) De basis van een letselschadeprocedure wordt niet 
gegeven door een schending van het recht, maar 
door een schending ten aanzien van mensen en 
ten aanzien van relaties van mensen. Dit behoeft 
herstel.

2) Focus op de behoeften van het slachtoffer en wie 
betrokken kunnen worden bij het herstellen. 

3) Schade resulteert in verplichtingen. Onderzoek 
daarom hoe de schadeveroorzaker en de 
verzekeraar actief verantwoordelijkheid kunnen 
nemen.

4) Uitgangspunt zijn de vragen: wie is getroffen, wat 
zijn hun behoeften en wiens verplichtingen zijn 
dit? 

Deze principes zijn gebaseerd op een 
slachtofferoriëntatie die vereist dat rechtvaardigheid 
gaat over de behoeften van het slachtoffer. 
Hierbij mag het grote geheel, waaronder de 
verzekerde en de maatschappij, niet uit het oog 
worden verloren. Dit betekent dat de vernieuwde 
principes, uitgangspunten en procedures in de 
letselschadeprocedure worden gefundeerd op het 
antwoord op de vragen: 
- Wat helpt het slachtoffer?
- Wat geeft het slachtoffer perspectief?
- Wiens verantwoordelijkheid is dit?
- Welke impact heeft het ongeval op het leven van 

het slachtoffer en de verzekerde?
- Welke blijvende schade heeft het ongeval op het 

leven van het slachtoffer onafhankelijk van diens 
veerkracht en herstellend vermogen? 

6.  Conclusie

Het hier beschreven onderzoek geeft een inkijk in de 
denk- en belevingswereld van arbeidsdeskundigen, 
dossierbehandelaars en medisch adviseurs en belicht 
psychische processen en belemmerende paradigma’s. 
De knelpunten die het onderzoek belicht gaan in de 
kern over de beleving van juridische procedures en 
regels, de belemmerende wijze waarop deze regels 
worden toegepast en het vasthangen in achterhaalde 
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paradigma’s door dossierbehandelaars en medisch 
adviseurs. De verkregen inzichten nodigen uit tot een 
kritische reflectie van de verzekeringsprofessional 
op diens eigen denken en doen en benadrukken 
de noodzaak van een nieuw paradigma waarin 
procedurele rechtvaardigheid, responsiviteit en 
vanuit nieuwsgierigheid en flexibiliteit vragen stellen 

de kern vormen van de letselschadeprocedure. Een 
proces waarin sprake is van gedeeld eigenaarschap, 
verantwoordelijkheid daar waar die hoort en 
samenwerking ten behoeve van het herstel van het 
slachtoffer in al haar dimensies. Dit opent de deur 
naar een afwikkelingstraject waarin herstel voorop 
staat.
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Burn-out en de dwangmatige persoonlijkheid

A.E. Schröder*

Vignet

Mevrouw A. is een 35-jarige vrouw, werkzaam als 
apothekersassistente. Sinds een half jaar heeft zij in 
toenemende mate last van slecht slapen, vermoeidheid, 
geëmotioneerd zijn en veel piekeren. Mevrouw A. 
beschrijft zichzelf als iemand die erg perfectionistisch en 
kritisch is, zowel naar zichzelf als naar haar collega’s. 
Ze uit dit laatste niet, maar ze stoort zich wel aan haar 
collega’s en hoe zij bv. omgaan met de bestellingen. 
Mevrouw A. is vaak als laatste in de apotheek aanwezig 
om ’s avonds alle nieuwe recepten door te nemen en klaar 
te zetten voor de volgende dag. Ook voor de leveranciers 
is zij het aanspreekpunt, omdat zij het overzicht heeft. 
Ze haalt hier weliswaar voldoening uit, maar merkt 
ook dat de werkdruk geleidelijk is toegenomen. Overdag 
werkt ze tijdens lunchpauzes dan ook het liefst door. Ze 
begint vaker geprikkeld te reageren en foutjes te maken. 
Dit laatste zorgt ervoor dat ze nog meer aan zichzelf 
gaat twijfelen. Nadat ze geïrriteerd reageert op een klant, 
meldt ze zich in overleg met haar leidinggevende ziek en 
wordt verwezen naar de bedrijfsarts. Deze constateert een 
burn-out.

Achtergrond burn-out

Volgens recente cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) heeft 17% van de Nederlandse 
werknemers last van werkgerelateerde psychische 
vermoeidheid (burn-outklachten) zich uitend in 
emotionele uitputting en moeheid voor, tijdens en 
na het werk.1 Alhoewel niet iedereen met dergelijke 
klachten zich uiteindelijk ziekmeldt, wordt burn-
out als een belangrijk maatschappelijk probleem 
gezien, waar ook vanuit de overheid aandacht 
voor is.2 Vanuit het perspectief van preventie maar 
ook van behandeling is het belangrijk dat er meer 
zicht komt op waardoor iemand een burn-out 
kan krijgen. Hierin spelen naast maatschappelijke 
ontwikkelingen (zoals een toenemende trend naar 
flexwerken) zowel werkgerelateerde factoren als 
persoonskenmerken een belangrijke rol.

De dwangmatige persoonlijkheid en 
psychiatrische aandoeningen

Mevrouw A. uit bovenstaande casus 
vertoont duidelijke kenmerken van een 
dwangmatige persoonlijkheid. De dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornisa is de meest voorkomende 
persoonlijkheidsstoornis3, zowel in de algemene 
bevolking (prevalentie 3-8%)4 als onder 
poliklinische psychiatrische patiënten (11%).5,6 
De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
komt twee keer zo veel voor bij mannen 
als bij vrouwen.4 Hoewel de dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis dus vaak voorkomt, 
is het een persoonlijkheidsstoornis die relatief 
weinig onderzocht is en vaak onderbelicht blijft.6 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de 
kenmerken van de dwangmatige persoonlijkheid 
vaak als positief ervaren worden, zowel door 
degene met een dwangmatige persoonlijkheid als 
door zijn of haar omgeving.
Mensen met een dwangmatige persoonlijkheid 
hebben een bovenmatige behoefte aan controle 
en ordelijkheid (zie tabel 1 voor de DSM-5 
criteria). Dit kan zich uiten in perfectionisme, 
toewijding aan werk en consciëntieusheid. 
Deze eigenschappen worden over het algemeen 
hooggewaardeerd op de werkvloer.7 Een 
werknemer met deze eigenschappen zal eerder 
positief opvallen, een goede beoordeling krijgen 
en beloond worden met promotie. Wie zit er 
immers te wachten op een secretaresse die vergeet 
afspraken goed in de agenda zetten? Op een 
medewerker die zijn rapport niet bijtijds inlevert? 
Of op een automonteur die slordig werkt, waardoor 
een auto snel weer stuk is? 
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Tabel 1. DSM-5 criteria Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis8

Een pervasief patroon van preoccupatie met ordelijkheid, van perfectionisme en van intrapsychische 
en interpersoonlijke beheerstheid, ten koste van flexibiliteit, openheid en efficiëntie, beginnend op 
jongvolwassen leeftijd en tot uiting komend in uiteenlopende contexten, zoals blijkt uit vier (of meer) van de 
volgende kenmerken:

1. Is gepreoccupeerd met details, regels, lijsten, orde, organisatie of schema’s, zozeer dat het eigenlijke doel 
van de activiteit uit het oog verloren wordt.

2. Toont een perfectionisme dat interfereert met het voltooien van taken.

3. Is excessief toegewijd aan werk en productiviteit, met uitsluiting van ontspannende activiteiten en 
vriendschappen (niet verklaard door een duidelijke economische noodzaak).

4. Is overmatig consciëntieus, scrupuleus en inflexibel in zaken van moraliteit, ethiek of waarden (niet 
verklaard door identificatie met een cultuur of religie).

5. Is niet in staat om versleten of waardeloze voorwerpen weg te gooien, zelfs als deze geen sentimentele 
waarde hebben.

6. Is onwillig om taken te delegeren of met anderen samen te werken, tenzij deze zich geheel onderwerpen 
aan zijn of haar manier van werken.

7. Heeft zich een vrekkige stijl van geld uitgeven eigen gemaakt, voor zichzelf en voor anderen; geld wordt 
beschouwd als iets wat moet worden opgepot voor toekomstige catastrofes.

8. Toont rigiditeit en koppigheid.

Door deze externe bekrachtiging is er voor de 
werknemer zelf dan ook meestal weinig reden om dit 
als een probleem te zien. Maar hier ligt dus de valkuil. 
Want wat doe je als de zaken niet gaan zoals je wilt? 
Mensen met een dwangmatige persoonlijkheid gaan 
dan vaak datgene doen wat altijd lijkt te hebben 
gewerkt: nóg meer hun best doen, nóg harder werken, 
nóg meer controleren. Dit geeft op korte termijn 
verbetering, maar op langere termijn, als er niets 
verandert, is de rek er op een gegeven moment uit. 
De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis is dan ook 
geassocieerd met een veelheid aan psychiatrische 
aandoeningen. 
De grootste overlap is er met de dwangstoornis 
(obsessieve-compulsieve stoornis, OCS), 
waar een prevalentie van de dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis tot wel 47.3% wordt 
gevonden.9 Dit kan deels verklaard worden 
doordat OCS-symptomen en dwangmatige 
persoonlijkheidstrekken op elkaar kunnen lijken 
en ook voor patiënten soms moeilijk uit elkaar te 
trekken zijn. Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of 
veelvuldig schoonmaken en opruimen een vorm van 
smetvrees is of dat iemand gewoon veel waarde hecht 
aan een huis dat spic en span is. 
Belangrijk is vooral ook de grote comorbiditeit 
met andere psychiatrische stoornissen. 
Zo is het percentage van mensen met een 

dwangmatige persoonlijkheidsstoornis groot bij 
alcoholafhankelijkheid (31%), paniekstoornis 
(17%), depressie (14%)4 en eetstoornissen (11%).10 
In een Finse studie bij werkende mensen (18-64 
jaar) met een eerste depressie was de prevalentie 
van de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
zelfs 50% voor mannen en 28% voor vrouwen.11 
Mensen met een dwangmatige persoonlijkheid 
hebben dus een verhoogd risico op het krijgen van 
psychiatrische aandoeningen. Het lijkt daarbij 
aannemelijk dat hoe dwangmatiger iemand is, 
hoe kwetsbaarder deze persoon is voor het krijgen 
van psychische klachten. Er is dan sprake van 
een spectrum met aan de ene kant helemaal geen 
dwangmatige persoonlijkheidstrekken, oplopend tot 
een volledige dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. 
Een kanttekening hierbij is dat bepaalde 
persoonskenmerken uitvergroot kunnen worden ten 
tijde van stress en weer naar de achtergrond gaan als 
de stressor verdwijnt.

De dwangmatige persoonlijkheid en burn-out

De relatie tussen burn-out en de dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis is binnen de psychiatrie 
ingewikkelder. De voornaamste reden is 
dat de term ‘burn-out’ in de psychiatrische 
classificatiesystemen niet voorkomt. Het wordt dan 
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vaak geclassificeerd als een aanpassingsstoornis.b 
Van een aanpassingsstoornis wordt gesproken als 
er door een aanwijsbare - meestal psychosociale 
- stressor een verstoring is van de balans tussen 
draaglast en draagkracht en bovendien de 
lijdensdruk ernstiger is dan op basis van de ernst 
of intensiteit van de stressor verwacht kan worden, 
wat leidt tot duidelijke beperkingen in het sociaal 
of beroepsmatig functioneren. De beschrijving van 
het criterium lijdensdruk maakt de toepassing ervan 
in de verzekeringsgeneeskundige praktijk minder 
bruikbaar.12 Hoe kun je immers goed inschatten 
of de lijdensdruk adequaat is of toch ernstiger dan 
verwacht? Daarbij is het bovendien voor de diagnose 
aanpassingsstoornis een vereiste dat de klachten 
niet langer dan zes maanden na het verdwijnen van 
de stressor mogen aanhouden. De verzekeringsarts 
of medisch adviseur zal in de praktijk echter vaak 
geconfronteerd worden met patiënten bij wie de 
klachten langer aanhouden dan deze termijn. 
Tenslotte is het zo dat de aanpassingsstoornis binnen 
de psychiatrie weinig onderzocht wordt en de 
wetenschappelijke literatuur erover dan ook beperkt is.

Zoals eerder genoemd spelen zowel werkgerelateerde 
als persoonskenmerken een belangrijke rol in 
het ontwikkelen van een burn-out. Belangrijke 
werkgerelateerde risicofactoren voor burn-out zijn: 
weinig controle, weinig rechtvaardigheid en weinig 
werkzekerheid.2 Niet geheel toevallig zijn dit ook 
kenmerken waar iemand met een dwangmatige 
persoonlijkheid hoog op scoort en dus kwetsbaar 
is: controlebehoefte, hoge normen en waarden en 
neiging tot zekerheid (zie ook tabel 1). 
Daarnaast komt uit onderzoek naar voren dat ook 
diverse persoonskenmerken samenhangen met 
burn-out, te weten: overcommitment en, vooral bij 
jongeren, perfectionisme.2 Ook dit zijn kenmerken 
van de dwangmatige persoonlijkheid. Ten aanzien 
van perfectionisme geldt dat, met name, wanneer 
dit gepaard gaat met veelvuldig twijfelen over fouten 
maken en een angst voor een negatieve reactie 
vanuit de omgeving13 (zie figuur 1).
Geconcludeerd kan dus worden dat er een 
grote samenhang is tussen de dwangmatige 
persoonlijkheid en burn-out.

b Naast aanpassingsstoornis wordt voor burn-out soms ook 

de diagnose somatisch-symptoomstoornis gesteld, met 

name wanneer de lichamelijke klachten, vaak moeheid, 

op de voorgrond staan. Een bijkomend probleem is 

verder dat behandeling van een aanpassingsstoornis door 

zorgverzekeraars niet meer wordt vergoed.

Figuur 1.  Dwangmatige persoonlijkheid en burn-out

                            Maatschappelijke stressoren      Werk-eisen

Perfectionisme
 Overwerken
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Diagnostiek van de dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis

Er kan bij iemand gesproken worden van een 
persoonlijkheidsstoornis als er sprake is van een 
duurzaam, inflexibel patroon van cognities, emoties en 
gedragingen dat vaak al in de adolescentie aanwezig is 
en zorgt voor significante lijdensdruk of beperkingen 
in het sociale of beroepsmatige functioneren.8 Dus 
vooral de aanwezigheid van lijdensdruk en duidelijk 
disfunctioneren bepaalt of het vanuit het psychiatrisch 
classificatiesysteem van de DSM een stoornis genoemd 
wordt.
De diagnose dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
wordt gesteld aan de hand van een (semi-)
gestructureerd psychiatrisch interview voor 
persoonlijkheidsstoornissen, uitgevoerd door een 
getrainde professional. Veelgebruikt is de SCID-5-PD14, 

15, waarmee tien persoonlijkheidsstoornissen uit de 
DSM-5 onderscheiden kunnen worden. Betrouwbare 
alternatieven zijn de Structured Interview for DSM 
Personality Disorders (SIDP-IV)16 en de Five-Factor 
Obsessive-Compulsive Inventory (FFOCI).17 Het grote 
nadeel van dit soort interviews is dat de afname zo’n 
twee á drie uur kan duren. Derhalve zijn er inmiddels 
ook verkorte versies ontwikkeld die betrouwbaar 
genoeg lijken voor adequate diagnostiek, zoals 
de FFOCI-SF (Five-Factor Obsessive-Compulsive 
Inventory-Short Form).18

Behandeling

Lange tijd werd gedacht dat persoonlijkheids-
stoornissen onbehandelbaar waren, maar sinds het 
baanbrekende onderzoek van Marsha Linehan bij 
borderline patiënten (1991)19, weten we dat dit wel 
mogelijk is. Waar behandelingen bij de borderline 
persoonlijkheidsstoornis inmiddels veelvuldig 
onderzocht zijn20, is de literatuur over behandeling 
voor een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
beperkter. Verschillende psychotherapievormen 
kunnen worden ingezet in behandeling van 
de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. 
Positieve resultaten worden gevonden bij zowel 
psychodynamische psychotherapie als bij cognitieve 
(gedrags)therapie. Daarnaast zijn ook de resultaten van 
schematherapie veelbelovend. Deze therapievormen 
kunnen zowel individueel als in groepsvorm gegeven 
worden. Daarbij zijn er steeds meer aanwijzingen 
dat intensievere behandeling (bijvoorbeeld een 
kortdurende klinische therapie) effectiever is dan een 
ambulante.21

Belangrijk in de behandeling is de comorbiditeit 
van dwangmatige persoonlijkheidsstoornis met 
andere psychiatrische stoornissen. In principe 
wordt altijd de primaire stoornis (bijvoorbeeld de 
depressie of agorafobie) behandeld. De aanwezigheid 
van een comorbide persoonlijkheidsstoornis, zoals 
een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis, heeft 

daarop meestal een negatieve invloed. Zo hebben 
patiënten, die naast een angst- of paniekstoornis ook 
een comorbide persoonlijkheidsstoornis hebben, bij 
aanvang van de behandeling gemiddeld meer klachten 
dan mensen zonder een persoonlijkheidsstoornis 
en eindigen ze ook met iets meer restklachten na 
behandeling.22 Voor depressie geldt dat, bij mensen 
die daarnaast ook een persoonlijkheidsstoornis 
hebben, het langer duurt voordat een behandeleffect 
optreedt23 en er minder patiënten volledig herstellen. 
Daarnaast is er voor deze groep sneller een terugval in 
depressie, met name bij een comorbide dwangmatige 
persoonlijkheidsstoornis.24

Naar het effect van farmacotherapie in de behandeling 
van de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis is 
weinig onderzoek gedaan. Wel wordt medicatie 
regelmatig gegeven bij de comorbide angst- en 
depressieve stoornissen die vaak voorkomen bij een 
dwangmatige persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft 
met name antidepressiva en soms, kortdurend, 
benzodiazepines.
Zoals eerder besproken wordt burn-out in 
de psychiatrische classificatiesystemen niet 
gebruikt en wordt het vaak geclassificeerd als een 
aanpassingsstoornis. In de behandeling voor burn-
out wordt dan ook bij voorkeur gebruik gemaakt van 
de protocollaire adviezen van de GGZ-standaard 
‘aanpassingsstoornis (inclusief overspanning en 
burn-out).12 Deze zorgstandaard gaat uit van een 
activerende aanpak: de behandeling en begeleiding is 
activerend, versterkt het probleemoplossend vermogen, 
is oplossingsgericht en gericht op het herstel van 
functioneren. De vraag is hierbij wat de invloed van 
een dwangmatige persoonlijkheid op dit herstelproces 
kan zijn. 
Vooralsnog is hier geen onderzoek over bekend. 
Gelet op het eerdergenoemde, lijkt het aannemelijk 
dat werknemers met onderliggende dwangmatige 
persoonlijkheid langer nodig kunnen hebben om 
te herstellen van een burn-out. Daarom valt het te 
overwegen om bij diegenen bij wie perfectionisme 
met twijfelzucht en angst voor het maken van fouten 
en beoordeling door anderen op de voorgrond 
te staan, hier in de behandeling en begeleiding 
extra aandacht aan te besteden. Zo kunnen de 
volgende re-integratieadviezen op deze groep 
nog meer van toepassing zijn: een minder hoge 
werkdruk, waarbij rekening gehouden wordt met 
een beperking van werktaken, minder deadlines en 
verantwoordelijkheden.

Conclusie

Burn-out treedt vaker op bij mensen bij wie 
onderliggend sprake blijkt te zijn van een dwangmatige 
persoonlijkheid. Deze dwangmatigheid blijft vaak 
onderbelicht, maar maakt iemand kwetsbaar voor 
het krijgen en houden van psychische klachten. 
Het is daarom belangrijk om meer zicht te krijgen 
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op wie risico loopt en bij wie extra begeleiding 
noodzakelijk is. Mogelijk dat screenende vragenlijsten 
waarin naar perfectionisme (zoals de Vragenlijst 
ArbeidsReïntegratie, VAR)25 of andere kenmerken van 
de dwangmatige persoonlijkheid gekeken wordt, hierin 

kunnen ondersteunen. Er is echter meer onderzoek 
nodig voor de ontwikkeling en verbetering van dit 
soort instrumenten. Daarnaast is het aan te bevelen 
om de specifieke re-integratie van deze groep verder uit 
te werken en te verbeteren.
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Onder ons gezegd en gezwegen

drs. B. van Lauw-Kous

Primum non nocere in medische advisering

Velen van ons 
hebben het tijdens de 
afstudeerplechtigheid na 
ons artsexamen gezworen 
of beloofd: primum non 
nocere. Primum non 
nocere staat in de eed van 
Hippocrates.1 In deze eed 
verplichten artsen zichzelf 
om bepaalde beroepsregels 
te zullen handhaven. 
De eed is opgesteld in 
het Oudgrieks en vernoemd naar de Griekse arts 
Hippocrates, die omstreeks 400 voor Christus zijn 
leerlingen van het Asklepieion op het eiland Kos deze 
belofte liet afleggen. Op mijn alma mater (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) zeiden wij in alfabetische 
volgorde ‘dat zweer ik’ of ‘dat beloof ik’. Het was vrij 
snel klaar. Ik kan mij eerlijk gezegd niet eens meer 
herinneren of de volledige eed is voorgelezen, maar het 
is dan ook wel even geleden.
De Groningse patholoog-anatoom prof. Dr. Ebels 
wijdde in 1986 in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde een klinische les aan primum non 
nocere.2 Het is een van de oudste en bekendste 
adagia uit de geneeskunde en afkomstig uit het 
Hippocratische tractaat ‘Epidemieën’. In het Grieks 
staat er
 
Dat betekent: doe ten aanzien van ziekten twee 
dingen: helpen, of (althans) niet schaden. In de 
verkorte Latijnse versie primum non nocere (in de 

eerste plaats niet schaden) is ‘helpen’ weggevallen 
en alleen het ‘niet-schaden’ overgebleven. Dat is 
niet raar, want in de eerste drieëntwintig eeuwen na 
Hippocrates viel er niet veel te helpen. Afgezien van 
chirurgische ingrepen had de geneeskunde weinig 
meer te bieden dan pappen en nathouden. Inzicht 
in de etiologie was er niet of nauwelijks. Dat is in de 
laatste decennia in indrukwekkende mate veranderd. 
De natuurwetenschappelijke benadering van ziekten 
(en daarmee van zieken) heeft tot een gigantische 
hoeveelheid kennis geleid en daarmee tot een 
enorme toename van behandelingsmogelijkheden. 
Intrede van internet heeft de ontwikkelingen 
een duizelingwekkende impetus gegeven. Dat is 
vooruitgang. Het blijft nodig om voortdurend een 
kosten-batenanalyse c.q. een winst-/verliesrekening 
te maken, de winst van de mogelijkheid ziekten te 
behandelen versus het verlies van de schadelijke 
effecten van de therapie. Het opmaken van zo’n balans 
wordt bemoeilijkt door de bijdrage van posten waarvan 
de impact niet bekend is of doordat het niet goed 
mogelijk is om de grootte van diverse posten direct 
met elkaar te vergelijken en tegen elkaar af te wegen.  
Ebels begon zijn klinische les met Hippocrates en hij 
eindigde met een ander citaat uit de klassieke oudheid 
(500 jaar later dan Hippocrates) afkomstig uit de Tristia 
van Ovidius: ‘nil prodest quod non laedere possit 
idem’: niets baat dat niet ook kan schaden. Tja. 
Over die eed verscheen in 2003 de publicatie 
‘Nederlandse artseneed’, een gemeenschappelijke 
inspanning van de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU), de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging tot bevordering van 
de Geneeskunst (KNMG) en de Vereniging van 
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Universiteiten (VSNU)3. Hierin staat onder andere: 
“Bij het toetreden tot de beroepsgemeenschap wordt 
door de arts een belofte afgelegd of een eed gezworen 
over toewijding, gedrag ten opzichte van patiënten 
en ethische opvattingen van de medicus. In de loop 
der jaren heeft deze gewoonte verschillende vormen 
aangenomen. Er is geen uniformiteit wat betreft tekst 
en inhoud van de Eed van Hippocrates in verschillende 
landen. Soms wordt de eed in het geheel niet (meer) 
toegepast. Soms worden andere teksten gebruikt. In 
Nederland bestaat geen wettelijke verplichting meer 
voor het afleggen van de eed. Het heeft ook geen 
consequenties voor de inschrijving als arts in het BIG-
register of voor de uitoefening van de geneeskunst. Tot 
2003 werd aan de meeste universiteiten in Nederland 
de eed slechts in beperkte mate voorgelezen. Het 
uitspreken van de eed was vaak een momentopname 
zonder verbinding met het medisch-ethisch onderwijs. 
De eed werd gezien als een overblijfsel van de 
niet meer geldende wet op de uitoefening van de 
geneeskunst. De eed zelf was ook volgens velen aan 
herziening toe. Tegen deze achtergrond hebben de 
Nederlandse faculteiten geneeskunde en de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunst (KNMG) enkele jaren geleden de 
wens uitgesproken om aan alle universiteiten bij de 
uitreiking van de artsenbul een ogenblik van reflectie 
in te lassen. In 2003 werd daartoe een nieuwe versie 
van de eed opgesteld door de Commissie Herziening 
Artseneed, destijds onder leiding van prof. dr. D.W. 
Erkelens. Het was duidelijk dat de maatschappij in 
toenemende mate zou gaan vragen naar openheid en 
toetsbaarheid. Het meer naar buiten gerichte karakter 
van de eed van 2003 was één van de belangrijkste 
aanpassingen. De Nederlandse eed sluit hiermee beter 
aan op de veranderingen in de uitoefening van het 
beroep van arts, in de maatschappij en in de manier 
waarop men tegen de geneeskunst en artsen aankijkt. 
Het zelf uitspreken van een eed of belofte is een 
bijzonder moment. Het markeert de toetreding tot 
de beroepsgroep en doet de kandidaat zich realiseren 
welke hoge principes hij/zij voor ogen heeft.”

Primum non nocere lijkt dus wel een beetje uit de oude 
doos, maar niet alles wat oud is is perse waardeloos. 

Meestal wordt bij primum non nocere gedacht aan 
(be)handelen in de curatieve sector, maar ook in de 
medische advisering is primum non nocere van belang. 
In de letselschadepraktijk behartigen 
belangenbehartiger en verzekeraar belangen van 
een slachtoffer vanuit een verschillende invalshoek. 
Beiden richten zich op vergoeding van geleden 
schade, dat veroorzaakt werd door een verzekerde. De 
belangenbehartiger wordt bijgestaan door een medisch 
adviseur en de verzekeraar ook. Over een en dezelfde 
casus wordt dus door twee medici geadviseerd. Een 
medisch(e) advies/beoordeling behoort te berusten 
op feitelijke, objectieve onderzoeksbevindingen en 
behoort toetsbaar en reproduceerbaar te zijn. Dat 
geldt voor beide betrokken partijen. Het ligt dan 
ook in de rede om aan te nemen dat de medische 
adviezen is essentie gelijkluidend zijn met hoogstens 
een beperkte bandbreedte. Gelukkig is dat vaak het 
geval, maar niet altijd. De vraag is dan: hoe kan dat? 
Hoe zit het met vermeende ongevalsgerelateerde 
gezondheidsklachten, als die pathofysiologisch/medisch 
redelijkerwijs niet te verklaren zijn. Vaak betreft het 
moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten. Wordt 
het slachtoffer een dienst bewezen door mee te gaan 
in subjectief ervaren klachten en onvermogen en 
dat te ‘belonen’ met therapieën/behandeltrajecten? 
Of wordt het slachtoffer hierdoor juist bevestigd 
in symptomatologie? En zelfs geschaad? Wat is de 
impact van een lopende letselschadezaak? Van een 
sleepcasus die jaren voortduurt wordt niemand beter 
(in gezondheidstermen). Wat is wijsheid? Objectiviteit, 
redelijkheid, begrip, coulance, empathie, samenwerking, 
fairplay, de zaak niet groter maken dan hij is en tegelijk 
niet bagatelliseren zijn relevante aspecten. In breder 
perspectief geplaatst schaadt medicaliseren niet alleen 
het slachtoffer, maar de totale letselschadepraktijk. 
Een verdienmodel en kapitaliseren van al dan niet 
vermeende gezondheidsschade zijn perverse prikkels en 
de dood in de pot. Daar wordt niemand beter van. Het 
2500 jaar oude primum non nocere, sinds 2003 hertaald 
naar “Ik zal aan de patiënt geen schade doen” is voor 
medici nog steeds actueel. Misschien is het een aardig 
idee om dit ethische principe breder te trekken naar 
andere letselschadeprofessionals. 

1. De eed van Hippocrates in Nederlandse vertaling: 

“Ik zweer bij Apollo de genezer, bij Asklepios, Hygieia en Panakeia en neem alle goden en godinnen tot getuige, om naar 

mijn beste oordeel en vermogen de volgende eed te houden:

• Ik zal naar mijn beste oordeel en vermogen en om bestwil mijner zieken hun een leefregel voorschrijven en nooit 

iemand kwaad doen. 

• Nooit zal ik, om iemand te gerieven, een dodelijk middel voorschrijven of een raad geven, die, als hij wordt gevolgd, de 

dood tot gevolg heeft. Nooit zal ik een vrouw een instrument voorschrijven om een miskraam op te wekken. Maar ik zal 

de zuiverheid van mijn leven en mijn kunst bewaren. Het snijden van de steen zal ik nalaten, ook als de ziekte duidelijk is; 

ik zal dit overlaten aan hen die hierin bekwaam zijn. In ieder huis waar ik binnentreed, zal ik slechts komen in het belang 

van mijn patiënten. 

• Mijn leermeester zal ik eren en liefhebben als mijn ouders; ik zal in gemeenschap met hem leven en zo nodig mijn bezit 

met hem delen, de kunst leren zonder vergoeding en zonder dat daartoe een schriftelijke belofte nodig is; aan mijn zonen, 
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aan de zonen van mijn leermeester en aan de leerlingen die verklaard hebben zich aan de regelen van het beroep te zullen 

houden, aan hen allen zal ik de grondslagen van de kunst leren. 

• Al hetgeen mij ter kennis komt in de uitoefening van mijn beroep of in het dagelijks verkeer met mensen en dat niet 

behoort te worden rondverteld, zal ik geheimhouden en niemand openbaren. Moge ik, als ik deze eed getrouwelijk houd, 

vreugde vinden in mijn leven en in de uitoefening van mijn kunst, maar moge het tegenovergestelde het geval zijn indien 

ik hem schend. 

• Ik zal mij verre houden van iedere welbewuste slechte daad en van elke verleiding, in het bijzonder van de geneugten 

der liefde met mannen of vrouwen, of zij vrij zijn of slaaf.”

2. Ebels, prof. Dr. E.J., Ned Tijdschr Geneeskd. 1986:130:809-10 

3. Nederlandse artseneed (2003)  

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor 

zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. 

Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd. 

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal 

mij open en toetsbaar opstellen. Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder 

druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.  

Dat beloof ik.  

of  

Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.  

 

* Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun geloofsovertuiging de naam van 

hun God in gedachten kunnen invullen.

De scoop op …

S. Zwikker

Koen Harmsma

Na de vorige keer de scoop op een jonge collega gehad te 
hebben die net begonnen was in het vak, wordt de scoop 
ditmaal gericht op onze ervaren collega medisch adviseur 
én collega GAVscoop-redacteur Koen Harmsma. Het gesprek 
vindt plaats in zijn werkkamer met opvallende lege planken 
in de boekenkast. Dat komt omdat Koen sinds 31 december 
2020 (bijna) gestopt is met het werk als medisch adviseur. 

Maar om te beginnen bij het begin: waarom heb jij 
ervoor gekozen om arts te worden? 
Ik ben opgegroeid in een huisartsengezin in 
Rotterdam. Mijn vader was huisarts, mijn moeder 
huisvrouw en daarvoor apothekersassistente. Het 
bleek dat ik niet al te stom was, daarom was het 
vanzelfsprekend dat ik medicijnen zou gaan studeren. 
Als kind had ik niet speciaal een grote behoefte om 
mijn medemens te genezen, maar dit ging vanzelf. 
Mijn vader kon als huisarts zelf zijn opvolger kiezen, 
dus het idee was dat ik de praktijk van mijn vader 

zou overnemen. Dit klonk als een leuke gedachte, 
eventueel zou ik zelfs een tijdje met mijn vader 
kunnen samenwerken. Op mijn elfde jaar ging ik naar 
het gymnasium. Ik kreeg te maken met een vreselijke 
wiskundeleraar. Zijn naam is bij bekenden van vroeger 
nu nog berucht. Hij schold je uit als je de som niet 
begreep, hij was geen pedagoog. Ik was een echte alfa 
en bleef in de vierde klas op wiskunde zitten. Toen ik 
een jaar later opnieuw bijna bleef zitten op hetzelfde 
vak mocht ik door op voorwaarde dat ik een alfapakket 
koos. Dat betekende dus dat geneeskunde van de 
baan zou zijn en dat ik mijn vader niet kon opvolgen. 
Gelukkig werd ik gered door de Mammoetwet van 
minister Deetman (1968), welke het mogelijk maakte 
om drie vakken in te halen in het eerste studiejaar 
en dan toch te starten met de studie geneeskunde. Ik 
rondde mijn gymnasium af met hoge cijfers voor Plato 
en Vergilius, daar ben ik nog steeds trots op. 

Waar heb je je studie geneeskunde gevolgd?
In 1961 startte ik in Leiden, ik was bijna negentien 
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jaar. Mijn plan was om lid te worden van het corps, 
mijn propedeuse te halen en die drie vakken in te 
halen. Dat bleek toch wel een lastige combinatie. 
Ik liep weer tegen het feit aan dat ik een alfa ben. 
Organische chemie was wel erg ingewikkeld, ik wist 
nog net de C, H en O te herkennen, maar met moeite 
is het toch gelukt om de drie inhaalvakken te halen. 
Als ik daarnaast ook nog mijn propedeuse wilde halen 
had ik nog een 9 of 10 nodig, dus ik was zo verstandig 
om geen propedeuse-examen te doen, zodat ik er niet 
voor kon zakken. Vervolgens heb ik zonder problemen 
mijn studie doorlopen en in 1969 was ik semi-arts. In 
hetzelfde jaar ben ik getrouwd met Leonieke en een 
jaar later deed ik artsexamen. 

En toen mocht je aan de slag als arts…
Ik moest eerst nog in militaire dienst. Ik kreeg een 
baantje bij de Indelingsraad in Breda. Hiernaast had 
ik tijd over die ik gebruikte om keuringen te doen 
voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Wij 
hadden het goed. Leonieke was in die tijd secretaresse 
bij een hoogleraar, zij heeft de oprichting van de 
medische faculteit Rotterdam meegemaakt. Mijn 
plan om daarna huisarts te worden was inmiddels 
iets minder zeker, omdat mijn vader overleed in 
het tweede jaar van mijn studie, hij was 53 jaar. 
Mijn toekomstverwachting om samen met hem een 
praktijk te beginnen viel dus weg. Ik heb nog even 
overwogen om mijn studie af te breken, maar heb 
deze uiteindelijk toch afgemaakt. Na de diensttijd ben 
ik als waarnemend huisarts gestart in Beetsterzwaag 
waar mijn grootouders vandaan kwamen. Terwijl de 
huisarts ging jagen reed ik visites in een 2CV. Dan 
kwam ik ergens aan en vroegen ze of ik nog even 
kon wachten want de ‘patiënt’ was nog niet terug 
uit school. Dit paste me niet zo goed. Gelukkig werd 
ik toen gebeld door de opleider chirurgie van het 
Bergwegziekenhuis in Rotterdam met de vraag of ik 
belangstelling had voor de opleiding. Ik had destijds 
in dat ziekenhuis een goed cijfer behaald voor mijn 
coschap chirurgie en ik had blijkbaar zo’n goede 
indruk gemaakt dat ik daar direct kon beginnen. In 
1978 werd ik geregistreerd als chirurg. In totaal heb 
ik dit werk ongeveer twintig jaar gedaan totdat het 
kleine ziekenhuis waar ik werkte zijn deuren moest 
sluiten. 

Wanneer ben je begonnen als medisch adviseur?
Via via ben ik medisch adviseur geworden bij 
Stichting Rechtsbijstand Interpolis, dit was in 1993. 
Zij hadden vóór mij een huisarts in dienst die het 
te druk kreeg. Ik kreeg van hem een briefje met de 
namen van een paar expertiseurs en het advies goed 
de polisvoorwaarden te lezen en dat was het. Ik begon 
volledig blanco aan dit werk, van de AMA-Guides 
had ik nog nooit gehoord. Ik ben op zoek gegaan naar 
iemand die mij wegwijs kon maken en kwam terecht 
bij Phons Schröder. Die gaf mij enkele mappen met 
informatie over het vak en attendeerde mij op die 

verschillende cursussen die gegeven werden. Tijdens 
de cursussen in hotel Erica heb ik veel geleerd en 
-niet onbelangrijk- mijn collega’s leren kennen, vooral 
tijdens de gezellige borrels samen. Dat je je collegae 
van de wederpartij  kent en waardeert vind ik een 
groot voordeel.

Hoe zag jouw werk er op dat moment uit?
Ik werkte twee dagen op kantoor in Tilburg en ging 
met grote koffers vol dossiers naar huis om daar de 
rest van de dagen te werken. Ik werd later geholpen 
door huisarts/jurist Arie de Jong uit Goirle aan wie ik 
veel te danken heb gehad toen ik maandenlang niet 
kon autorijden wegens rugproblemen. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat ik ondanks de klachten aan het werk 
kon blijven. Zijn zoon bracht de koffers met dossiers. 
Ik was zzp’er dus dat was heel fijn. Ze waren daar 
bij Interpolis heel ver mee, zelfs flexplekken werden 
toen al besproken. Ik was de enige medisch adviseur 
in dat bedrijf en door een vriendschap tussen de 
directeuren van Interpolis en die van Centraal Beheer 
werd ik ook in Apeldoorn de medisch adviseur voor 
de rechtsbijstand. Toen de beide bedrijven fuseerden 
en men mijn werkzaamheden uitbesteedde aan drie 
externe bureaus ben ik voor twee van deze bureaus 
gaan werken. Zo kwam ik terecht bij de Medisch 
Adviseurs Rechtsbijstand (MAR) waar ik veel van 
Joop Fouchier heb geleerd over het raakvlak tussen 
het medische en het juridische. Ook ben ik in die tijd 
bij de Medisch Advies Groep (MAG) Bussum gaan 
werken, waar ik vanaf het begin heb meegemaakt 
hoe Elsbeth Mattern en Carlien Hutchison Medas/
MAG hebben opgebouwd tot een belangrijke speler in 
het veld met vooral een hele prettige sfeer. Dit ging 
erg goed, er was veel werk. In die tijd ben ik op zoek 
geweest naar een mooi plekje om te wonen aan het 
water, hetgeen meermalen op een teleurstelling uitliep 
door bodemverontreiniging en dergelijke. En dat 
tegelijk tot hilariteit leidde tijdens de wekelijkse lunch 
met collega’s Jan van Cappellen, Petr Pliva en Juul 
Meulenkamp. Uiteindelijk vonden we een klein huisje 
op een stuk grond in Den Ilp. Dat hebben we gekocht 
en daar hebben we ons huidige huis laten bouwen. 
Ik ben daar buitengewoon tevreden. Het is rustig, we 
hebben een steiger, we kunnen zo het water op en we 
zijn in vijftien minuten in Amsterdam. 

Je hebt bijna dertig jaar als medisch adviseur 
gewerkt. Hoe houd je dat vol?
Ik begrijp er ook niks van, het was vreselijk wennen in 
het begin zonder patiënten en zonder directe collega’s. 
Maar in de loop van de jaren ben ik het leuk gaan 
vinden en interessant. Natuurlijk zijn er nadelen, 
bepaalde dingen komen wel erg veel voor. Ik heb altijd 
alleen rechtsbijstand gedaan. Dit wordt door sommige 
collega’s gezien als ‘wat minder’, maar volgens mij is 
het juist moeilijker. Je moet meer balanceren tussen 
iets voor de mensen betekenen en toch niet met de 
wolven meehuilen, geen onzin verkopen. 
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Heb je na al die jaren adviezen voor je collega’s?
Jazeker! Probeer de grote lijnen te zien, niet zeveren 
en zeuren over kleine irrelevante zaken, niet te veel 
phishing expeditions (dat iemand tien jaar eerder 
klachten had die een verband zouden kunnen hebben 
met de klachten van nu en erover blijven doorzagen). 
Ik vind dat zonde van de tijd en contraproductief, het 
is ook niet verstandig. Ik vind dat we rekening moeten 
houden met mensen die buiten hun schuld klachten 
hebben gekregen, dit is voor hen een knik in hun 
leven. Al beleven wij deze klachten soms als imaginair, 
wij moeten hier serieus mee bezig zijn zonder alles 
direct voor waarheid aan te nemen. Ik erger me aan 
het gekissebis over kleinigheden. Sommige dossiers 
lopen al jaren. De wederpartij kan best de ethiek 
hebben dat er geen geld mag worden weggegooid, 
maar in de praktijk wordt wel erg bureaucratisch 
omgegaan met regels en ditjes en datjes. 

Waar komt dit vandaan denk je?
Toen ik ging werken als medisch adviseur eiste de 
werkgever dat je een aantal jaren klinische ervaring 
moest hebben, anders kon je geen goede medisch 
adviseur worden. Ik vind dit een terecht standpunt. 
Tegenwoordig specialiseren basisartsen zich tot 
verzekeringsarts en gaan daarna aan de slag als 
medisch adviseur zonder ooit klinisch te hebben 
gewerkt. Zij bijten zich vast aan regels en kijken niet 
naar de contect. Mensen kunnen reële klachten 
hebben zonder dat er iets afwijkends gevonden wordt. 
Met moderne diagnostiek als MRI-scans en CT-scans is 
dit wel makkelijker, maar het blijven allemaal mensen, 
die verschillend kunnen reageren op verschillende 
gebeurtenissen. Als medisch adviseur van het 
slachtoffer had ik het gevoel dat ik iets deed, dat ik 
mee kon helpen aan gerechtigheid voor de slachtoffers. 
Natuurlijk zijn er ook vervelende zaken en vervelende 
mensen, maar in de praktijk lijken veel collega’s van 
verzekeraarszijde met een bepaalde paranoia te kijken. 
Zij denken dat het allemaal oplichters zijn die uit zijn 
op geld. Dat idee heeft mij gelukkig nooit bevangen, 
anders had ik het niet ruim 25 jaar vol kunnen 
houden. Het is jammer dat de medisch adviseurs 
tegenwoordig veelal uit de verzekeringsgeneeskunde 
komen. Ze denken teveel in protocollen en richtlijnen 
en te weinig aan de mensen zelf. Die benadering is 
niet goed. Door wat er allemaal bijgehaald wordt zien 
ze door de bomen het bos niet meer. We moeten terug 
naar de basis: welke klachten heeft iemand en is er 
een aannemelijk verband met het ongeval. Wat ik heel 
leuk vind zijn medische aansprakelijkheidszaken. Dan 
komt mijn jarenlange klinische ervaring van pas. Ik 
weet hoe men daar denkt en handelt. Het werk wordt 
moeilijker, alle adviezen in de rechtsbijstand worden 
tegenwoordig voorgelegd aan het slachtoffer zelf en 
de laatste tijd loopt dit wel wat uit de hand. Er wordt 
steeds vaker gevraagd het advies aan te passen, vaak 
om onbenullige dingetjes. Daarom ben ik soms wel blij 
om ermee te stoppen. 

Hoe voel je je als medisch adviseur van de 
belangenbehartiger binnen de GAV? Kan de GAV iets 
doen om te bevorderen dat er meer medisch adviseurs 
van slachtofferzijde lid worden?
Er zijn maar weinig mensen die werken bij de 
rechtsbijstand, een stuk of tien tot maximaal dertig 
naar mijn idee, dat vind ik jammer. Ik heb wel eens 
gedacht dat er een soort onderafdeling zou moeten 
komen voor mensen die alleen rechtsbijstand doen. 
Tijdens vergaderingen en ook in mijn ICT-groep 
ben ik één van de weinigen die rechtsbijstand doet. 
Het zou met een groep gelijkgestemden makkelijker 
zijn om te praten over problemen in dit specifieke 
vakgebied. Op sommige vlakken is dit werk natuurlijk 
wel makkelijker, je hebt minder gedoe rondom 
geheimhouding en minder kans op tuchtzaken. Ik heb 
één keer een tuchtklacht gehad, die is zelfs niet eens 
voorgekomen. 
Ik heb me wel altijd thuis gevoeld bij de GAV, ik kon 
altijd goed opschieten met potentiële tegenstanders. 
Het is goed zakendoen als je elkaar kent, zonder 
natuurlijk de belangen uit het oog te verliezen. Ik heb 
nooit toegegeven omdat mijn collega zo vriendelijk 
was. Geen onzin uitkramen en redelijk blijven is mijn 
devies, van de tegenpartij verwacht ik ook dat deze 
redelijk is. Waar het om gaat, is dat op een fatsoenlijke 
termijn de schade zo afgewikkeld wordt dat iedereen 
zich er redelijkerwijze in kan vinden. Niemand 
is gebaat bij langdurige discussies, het maakt de 
afhandeling duurder en het slachtoffer is er niet mee 
geholpen.

Heb je wel eens contact met het slachtoffer zelf?
Ik ben adviseur van de jurist, die is de tussenpersoon. 
Zo werkt het nu eenmaal, al zou soms rechtstreeks 
contact beter zijn. Ik zie wel eens mensen, maar daar 
zit een prijskaartje aan, dus daar zitten de meeste 
verzekeraars niet op te wachten. 

We spraken al eerder over zaken die iets te veel 
voorkomen, de WAD-zaken. Wat zou jij met jouw 
ervaring hierover kunnen adviseren aan je collega’s? 
Er is niet één WAD-patiënt, elk advies is persoonlijk. 
We moeten er wel eens om lachen, die mensen die 
heerlijk in hun vel zaten en na een minimaal ongeval 
niks meer kunnen. Maar vanuit de kliniek weet ik 
dat iedereen anders reageert. Een voorbeeld: op de 
spoedeisende hulp kwam eens een meisje van achttien 
jaar oud voor een simpele venapunctie. Ze reageerde 
volledig hysterisch, het was een ramp, het bloed zat 
op de muren. Natuurlijk zijn er situaties waarvan ik 
denk: hier klopt iets niet. Er zijn ook veel situaties 
waarvan ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is dat 
iemand zulke ernstige klachten ondervindt na een 
minimaal ongeval, maar ik geloof er wel in. Ik adviseer 
de mensen om in beweging te blijven. De halskragen 
zijn gelukkig al lang verdwenen. Maar het komt voor 
dat mensen klachten houden, de klachten hoeven niet 
altijd over te gaan. 
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Komt dat dan volledig door het ongeval? 
Nee, dat geloof ik niet. Er is geen relatie tussen de 
impact en de klachten. Vroeger heb ik in de kliniek 
al geleerd dat ik zelf geen maatstaf ben. Ik kan 
me vaak niet voorstellen dat mensen zo kermen 
en doen, daarom kan ik ze niet naar mijn eigen 
maatstaven beoordelen. Het hindert me dat zo snel 
‘whiplash’ geroepen wordt. Mensen raken daar erg 
op gefixeerd en denken de rest van hun leven nek- 
en hoofdpijn te zullen houden. Zelfs neurologen 
dragen daar aan bij, want voor commotio geldt 
hetzelfde verhaal. Het houdt mij ook op de been 
om te bedenken dat de meeste slachtoffers leken 
zijn, zij kunnen het niet helpen dat ze nergens van 
weten. Dus als de fysiotherapeut roept dat ze een 
whiplash hebben geloven ze dat. Veel mensen worden 
door behandelaars in die rol gedwongen en komen 
daar moeilijk weer uit. En dan komen daar nog de 
alternatieve genezer bij, praat me er niet van. Je wordt 
hier echt een diplomaat in het werk om alles goed te 
formuleren. Je moet wel eerlijk blijven en dat heb ik 
naar mijn idee aardig gedaan. 

Leonieke is niet alleen je echtgenote, maar ook in het 
werk zijn jullie verbonden, is het niet?
Leonieke heeft de laatste jaren dictaten voor me 
uitgewerkt, zij zit dan in de kamer naast me te 
werken. Zij is heel handig met tekstverwerken. Zij 
heeft dat geleerd tijdens het werk als secretaresse 
in het toenmalige Dijkzigtziekenhuis en later bij 
Wolters Kluwer. Binnen de kortste keren was ze daar 
secretaresse van de CEO. Ik ben echt heel trots op 
haar, al mag ik dat van haar niet hardop zeggen. 

Jullie nemen de laatste jaren ook regelmatig een 
welverdiende pauze. 
We gaan al jaren in januari een aantal weken naar 
Albufeira. We ontmoeten daar een gezellig groepje, 
onder andere Jan en Nanke van Cappellen, heel 
gezellig is het daar. Lekker in je T-shirt in het 
zonnetje. Ik word dan weer mooi bruin, dat vindt 
Leonieke zo mooi. Het is heel jammer dat we dit jaar 
niet kunnen gaan, maar dat is niet anders. We huren 
daar een huisje met een terras in de zon, ik lees dan 
heel veel. Ik denk dat ik nu ik niet meer werk meer ga 
lezen en wellicht pak ik zelfs de boeken van Homerus 
weer eens op. Ik heb altijd een grote interesse gehad 
in mythologie en geschiedenis. 

Over boeken gesproken: Je hebt er nogal wat 
verzameld door de jaren heen. Hoe is dat zo gekomen?
In mijn chirurgietijd heb ik veel boeken gekocht, 
alle standaardwerken. Ik vind het gewoon fijn om 
boeken te hebben. In de loop van de jaren heb ik 
telkens nieuwe boeken gekocht om een beetje bij 
te blijven. Ook al kan je tegenwoordig op internet 
alles opzoeken, ik hou gewoon van boeken. Ik 
probeer bij te blijven, ook in zaken als longziekten, 

fysische chemie en dergelijke. Voor de medische 
aansprakelijkheid heb ik veel boeken aangeschaft 
over complicaties op allerlei gebieden. We zijn nu aan 
het opruimen. Ik heb de werken zelfs al aangeboden 
aan de universiteitsbibliotheek, maar die hadden 
geen belangstelling. Heel zonde is dat. Als er iemand 
interesse heeft hoor ik dat graag!  

Waar ga je je naast lezen (en opruimen) na je 
pensioen mee bezighouden? 
Ik ben verslingerd aan films. Die draai ik af in de 
huisbioscoop. Ik houd van goede films, misdaadfilms, 
zoals ’The Irishman’. Leonieke roept dat ik altijd naar 
schietfilms wil kijken, maar dat is niet zo. Verder speel 
ik trompet, niet zo goed hoor, dat ga ik weer meer 
doen. Bij mooi weer kunnen we gaan varen in onze 
boot of rondrijden in mijn zestig jaar oude rode Austin 
Healey Frogeye. Ik zou graag meer gaan schilderen en 
tekenen, dat heb ik vroeger veel gedaan. Ook speel ik 
graag biljart, dat kan in de hobbykamer. Of ik ga een 
cursus volgen, ik heb een blauwe maandag rechten 
gestudeerd aan de Open Universiteit, dat beviel goed. 
Ik ga in elk geval niet naar buiten zitten staren. Ik heb 
nooit het gevoel gehad dat ik heel hard werkte, maar 
ik was wel altijd bezig. Ook in het weekend, het werk 
was nooit klaar. Er was altijd tijdsdruk, wat dat betreft 
is het goed om te stoppen.

Het is wel een rare tijd om zo’n lange periode als 
medisch adviseur af te sluiten.
Dankzij een opdrachtgever die nog niet helemaal 
geaccepteerd heeft dat ik ben gestopt heb ik nog wat 
dossiers af te ronden, daar kon ik toch geen nee tegen 
zeggen. Eigenlijk zou ik het liefst alle spullen willen 
kunnen weggooien, die richtlijnen bijvoorbeeld, maar 
aan de andere kant vind ik het moeilijk om helemaal 
afscheid te nemen. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk 
om nog even in mijn ICT-groep te blijven en de GAV-
vergaderingen vond ik altijd erg gezellig, ik hoop dat 
ik daar nog een tijdje kan blijven komen. Ik blijf ook 
nog wel even in de GAVscoop-redactie. Het afscheid 
bij mijn opdrachtgevers was natuurlijk gek, ik zou 
nog graag een keer gaan eten met een paar gezellige 
mensen, maar dat kan nu niet. Hopelijk komt dat 
alsnog.  

Een slotvraag: heb je voor ons een levensles of een 
lijfspreuk? 
Jazeker, dat is een uitspraak die vermoedelijk aan 
Erasmus kan worden toegeschreven: ‘Aquila non 
captat muscas’, ofwel de adelaar vangt geen vliegen. 
Dit is wat mij betreft een boodschap aan veel collega’s. 
Niet omdat ik denk dat ik Erasmus ben of omdat ik 
denk dat ik een adelaar ben. Wat ik bedoel is dat als 
je je werk doet als adelaar, je je niet druk maakt om 
vliegen. Dit is een mooie levenswijsheid: maak je niet 
te druk om kleine dingen, kwalen en dergelijke, dat 
maakt het leven een stuk mooier!
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2021 (alle data onder voorbehoud)

10 juni GAV Algemene Ledenvergadering
 14.00-18.00 uur

16 t/m 18 september EUmass 2021 

Basel, Zwitserland

 https://www.eumass.nl

23 september GAV Algemene Ledenvergadering
 14.00-18.00 uur

7 oktober Verzekeringsgeneeskunde gisteren en vandaag. 
En morgen?  
9.30 uur. Save the date. 

 Alan Ralston (psychiater), André Weel (bedrijfsarts), 

Jim Faas (verzekeringsarts) en Wout de Boer 

(verzekeringsarts) nemen u mee op een reis vanuit het 

verleden naar een aanzet voor de toekomst. 

Dit symposium markeert ook de overgang van 

Wout de Boer van de gevalsbehandeling naar de 

geschiedenis van ons vak: hij bouwt het archief 

verzekeringsgeneeskunde op bij het Trefpunt Medische 

Geschiedenis Nederland (www.tmgn.nl).

3 t/m 5 november Verzekeringsgeneeskundige dagen
 Hotel van der Valk

 Almere

2022

maart GAVscoop-symposium ‘De nieuwe kleren van de 
keizer’. 
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg 

12.30 uur tot 17.30 uur

16 t/m 19 oktober ICLAM 

Tokyo, Japan


