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Van de redactie
Zittend achter mijn computer, de tuindeuren wijd
open, 32 graden in de schaduw, valt het niet mee de
letters op het scherm te toveren.
Dan prijs ik mij gelukkig met het vele werk op koelere
dagen verricht, dat nu de inhoud vormt van
GAVscoop 2/2006. 
En prijs ik mij gelukkig met een voorzitter die een
vlotte pen en een filosofische instelling heeft. Dan is
het wellicht niet zo erg zelf wat kort van stof te zijn.

K.  de  Wi lde

Van het bestuur
Een ontdekkingsreis

Een column van het bestuur moet iets relevants vertel-
len over de stand van zaken in ons totale vakgebied of
over aspecten van een deelgebied. Deze keer doe ik het
wat luchtiger. Ik ga eens een vergelijking maken met
de grote ontdekkingsreizen uit het verleden om te
kijken of daar iets uit te leren valt. 

Ooit heeft de situatie bestaan dat de mensheid maar
een zeer vaag besef had van hoe de aarde eruit ziet.
Men kende de afstanden niet en de ligging van de
continenten en de oceanen was grotendeels in
nevelen gehuld. Toch heeft de toenmalige mens zich
door dit gebrek aan kennis niet laten weerhouden om
zich met schepen op de wateren te begeven en
lucratieve handel te drijven met landen aan gene zijde
van de einder. De Phoeniciërs zeilden al om Afrika en
de Vikingen bereikten al de Nieuwe Wereld. De werke-
lijke inspirator voor de grote ontdekkingen was prins
Hendrik van Portugal, bijgenaamd de zeevaarder,
hoewel hij zich zelf nooit op zee heeft gewaagd. Met
nimmer aflatend enthousiasme dreef hij met zachte
drang zijn scheepskapiteins steeds verder zuidwaarts
langs de kust van Afrika. Deze zeeën waren volgens de
overlevering onbevaarbaar want het zeewater zou ten
zuiden van Kaap Bojador op kookhitte zijn en elke
zeevaarder was er ten dode gedoemd. Gil Eannes (wie
kent zijn naam nog?) zeilde met het angstzweet op
zijn voorhoofd voorbij deze Kaap, maar kon na
thuiskomst opgelucht melden dat de fabeltjes niet
klopten. De magische angst was gebroken. De weg was
psychologisch gezien vrijgelegd. Een tijd later werd
Kaap de Goede Hoop bereikt door Bartholomeus Diaz
en weer wat later vond Vasco da Gama de zeeweg naar
India. De weg naar de veelbegeerde specerijen lag
open voor deze hebzuchtige bandieten. Maar kon men
er ook op een andere manier komen? Cristobal Colon
(Columbus) kwam in 1492 aan op een eiland, dat hij
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San Salvador (de Verlosser) noemde, terwijl hij in de
vaste veronderstelling verkeerde Cathay (China) te
hebben bereikt. Later kwam men erachter dat men 
een nieuw continent had ontdekt, dat nog moeilijker
te omzeilen was dan destijds Afrika. Vasco Nunes de
Balboa was de eerste blanke die de Stille Oceaan
aanschouwde, maar vergat zijn opdracht en moest
daar voor boeten doordat hem het hoofd van de romp
werd gescheiden. De Portugees Fernando de Magellan
verrichtte in opdracht van de Spaanse koning de
grootste heldendaad van de mensheid door de
zuidelijke doorvaart te ontdekken en met een stel
uitgehongerde en muitende manschappen een oceaan
over te steken waarvan de immense uitgestrektheid
hem volstrekt onbekend was. De honger was zo
nijpend dat men de leren bekleding van de ra’s der
masten moest opeten en geroosterde ratten als een
delicatesse beschouwde. Hij bereikte uiteindelijk de
Filippijnen maar moest zijn avontuur met de dood
bekopen op het eiland Mactan. Een van zijn kapiteins
(Sebastian Del Cano, nota bene een van de muiters)
bereikte uiteindelijk Spanje en eiste alle eer van
Magellan’s heldentocht voor zich op. De weten-
schappelijke waarde van de reis van Magellan was
ongeëvenaard, maar het heeft weinig opgeleverd.
Straat Magellan bleek onbruikbaar te zijn voor de
zeevaart en de heldendaad heeft geen winst
opgeleverd de opdrachtgevers terwijl dat het 
enige is dat telt in deze wereld.
U zult zich afvragen wat deze historische bespiege-
lingen met onze GAV te maken hebben. Op het eerste
gezicht niets, maar alles in de wereld hangt samen. 
Ik zie enkele overeenkomsten. De GAV vaart een
koers, maar het is niet altijd duidelijk waarheen. Een
zee-man, die de opdracht krijgt een nieuwe “estrecho”
(een zeestraat) te vinden heeft maar één doel: het
vinden van de doorvaart. Simpel en duidelijk. Hij
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De oude zeevaarders hebben uiteindelijk hun doel
bereikt en dat komt omdat ze één ding goed voor
ogen hielden: de taak die hen was meegegeven. Hun
kennis van het vak en hun gezond verstand waren
daarbij de leidraad. Degenen die te weinig kennis van
hun vak hadden kwamen jammerlijk om in een dool-
tocht op zee en degenen die hun opdracht uit het oog
verloren zagen hun eigen hoofd in het zand rollen.

U bent inmiddels wellicht de draad van mijn betoog
kwijtgeraakt. Daarom wil ik hem nog eens herhalen.
Wij zijn de zeevaarders. Onze opdrachtgevers hebben
ons nodig (Hendrik de Zeevaarder). Helaas moeten we
hen dat telkens weer duidelijk maken (Columbus). We
moeten met een onafhankelijk ideaal een koers varen
(Magellan) en niet als loodsvisjes naast een andere vis
gaan zwemmen. Het grootste gevaar dat ons bedreigt
is gelegen in de mogelijkheid dat we de buit niet
binnenhalen en onze opdrachtgevers ons vriendelijk
glimlachend afdanken.

W. Schuwi r th
Voorz i t te r  GAV

hoeft zich niet af te vragen wat het doel is. Bij de GAV
is dat anders. Ons doel staat statutair slechts in vage
termen omschreven. Je kunt er vele kanten mee op.
Het doel van de één is niet het doel van de ander. We
zijn heterogeen en de neuzen zijn bepaald niet altijd
gericht op hetzelfde doel. De oude zeevaarders hadden
de poolster als referentiepunt, maar als je zuidelijker
komt dan de negende breedtegraad, dan verdwijnt de
poolster onder de horizon en dan heb je er niets meer
aan. Dan moest men maar een nieuwe referentiester
zien te vinden. 
Wat is het referentiepunt van de GAV? Op die vraag is
maar één antwoord te geven. Dat is onze eigen
identiteit, die gebaseerd is op het specifieke karakter
van ons werk en onze professionele autonomie. Om
het nog eens anders uit te drukken: wij zijn de
deskundigen en niemand anders moet ons vertellen
hoe we ons vak moeten uitoefenen. Als poolster in
ons navigatiesysteem hebben we de onafhankelijkheid
van onze adviezen, die zoveel mogelijk gebaseerd
moeten zijn op de nieuwste wetenschappelijke
inzichten. Als we die koers verlaten dobberen we rond
in de vijandige oceaan van tegenstrijdige belangen en
verliezen we ons bestaansrecht. 
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Secundaire ziektewinst en 
de posttraumatische stress-stoornis

Dr. J. J. van Egmond1

Uit onderzoek op verschillende psychiatrische poli-
klinieken blijkt dat meer dan 40% van de nieuw
aangemelde patiënten, indien zij anoniem antwoord
kunnen geven, aangeeft, als daar naar gevraagd wordt,
een nevenmotief te hebben (Van Egmond et al., 2005).
Dit nevenmotief betreft in de helft van de gevallen het
verkrijgen, het behouden of verhogen van een arbeids-
ongeschiktheidsuitkering. In de andere helft betreft
het huisvesting, strafvermindering, patiëntgebonden
budget, et cetera. Op zich is het geen probleem dat
ziekte of het ondergaan van een behandeling gebruikt
wordt om aanspraak te maken op bepaalde rechten. 
Het probleem is dat uit onderzoek blijkt dat de
patiënten die naar de psychiatrische polikliniek
komen met nevenmotieven een significant slechter
behandelresultaat hebben dan patiënten die met
zuiverder motieven komen (Van Egmond et al., 2002).

Uit ons onderzoek blijkt ook dat het om verborgen
nevenmotieven gaat. Dit betekent dat een patiënt
meestal in een later stadium van de behandeling
stukken uit het medisch dossier zal (laten) opvragen
om gebruik te kunnen maken van zijn recht op een
uitkering, huisvesting, strafvermindering, et cetera. 
Het ziek zijn is in dit geval een call-optie geworden 
en blijkbaar is het vooruitzicht en de waarde van 
deze optie voldoende om het ziektebeeld te doen
verergeren. Uit onderzoek (van Putten et al., 1976)
blijkt dat patiënten met psychotische stoornissen
weinig beïnvloedbaar zijn door dergelijke opties, maar
patiënten met angststoornissen en depressies zijn er
wel gevoelig voor. Dat geldt ook voor patiënten met
een zogenaamde modeziekte. Onder modeziekten
worden verstaan aandoeningen waarvoor geen
aantoonbaar substraat is en die zowel in tijd als in
plaats komen en gaan. Voorbeelden van modeziekten
zijn repetitive strain injury, whiplash injury,
myalgische encephalo-myelitis en posttraumatische
stress-stoornis.

1 Dr. J. J. van Egmond, psychiater Stichting Adhesie GGZ,

psychiatrische polikliniek te Deventer. 

E-mail:  j.vanegmond@adhesie.nl
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determi-nanten significant een grotere rol speelden bij
de ernst van de klachten optredend bij een PTSS dan
pretraumatische factoren. Naast de mate van sociale
opvang was de belangrijkste posttraumatische factor
die de ernst van het beeld bepaalde de mogelijkheid
tot vervroegd pensioen.

L’histoire se répète
Posttraumatische stress-stoornis werd voor het eerst
opgenomen in een officiële psychiatrische classificatie
(DSM III) in 1980. De diagnostische criteria voor PTSS
zijn het herbeleven van de traumatische gebeurtenis
in de vorm van nachtmerries of flashbacks, het
vermijden van situaties die worden geassocieerd met
het trauma en toegenomen prikkelbaarheid in de
vorm van slapeloosheid en fysieke reacties zoals
palpitaties, transpiratie en de zogenaamde schrikreflex.
De diagnose PTSS heeft duidelijke politieke wortels. In
de 70-er jaren hebben een aantal medisch specialisten
zich ingezet in beroepsprocedures voor de Vietnam-
veteranen, wier asociaal gedrag aanvankelijk na het
beëindigen van de oorlog met scepsis werd bekeken.
In de loop van de jaren ‘70 werden hun problemen
om zich aan de maatschappij aan te passen echter wel
serieus genomen (Goodwin et al., 1970; Helzer et al.,
1976).

De nogal breed geformuleerde criteria voor de
diagnose PTSS leidden tot grote belangstelling van de
kant van mogelijke slachtoffers. Niet alleen het aantal
mensen dat aan deze stoornis bleek te leiden nam toe,
maar ook het aantal organisaties en advocaten,
journalisten, psychologen en artsen dat zich ermee
bemoeide. Er verschenen steeds meer artikelen over
dat onderwerp. Summerfield (1991) spreekt in dit
verband spottend van “trauma-industrie”. Withuis
(2002) noemt het "trauma-cultuur".

De op deze populariteit volgende kritiek leidde tot
enige inperking van de definitie trauma. In de DSM III
wordt trauma gedefinieerd als een gebeurtenis buiten
de range van gewone menselijke ervaring. In DSM IV
(1994) wordt het trauma beperkter gedefinieerd,
namelijk als een feitelijke gebeurtenis die de mentale
of fysieke integriteit van een individu bedreigt en
gevoelens veroorzaakt van volkomen hulpeloosheid en
machteloosheid. Ondanks deze beperktere definitie
blijft PTSS een zeer brede classificatie die op meerdere
manieren geïnterpreteerd kan worden.

Toch was er, ook vóór die explosieve toename van
PTSS, zeker al wel sprake van bepaalde vormen van die
aandoening, zij het onder een andere naam. De term
die werd gebruikt in de 19e eeuw om vage symptomen
te beschrijven die soldaten soms ontwikkelden na
gevechtshandelingen was ”soldier’s hart”. Met
betrekking tot de Eerste Wereldoorlog sprak men van
“shell-shock”. In eerste instantie dacht men dat het
onvermogen om te spreken, de vreemde lichaams-
bewegingen, de onbegrepen paresen en het compleet

Cassidy (2000) bestudeerde het effect dat de verande-
ring van de wetgeving in de Canadese provincie
Sasketchewan had op depressieve klachten en pijn-
klachten ten gevolge van een whiplash. Deze
verandering van wet hield in dat het na 1 januari
1995 verboden werd om de persoon die een ander van
achteren aangereden had, met het oog op smartengeld
civielrechtelijk aan te klagen. Hierna nam het aantal
financiële claims dramatisch af, maar ook de
depressieve klachten en pijnklachten waar anoniem
melding van gemaakt werd, werden significant
minder. Dus iemand die op 31 december 1994 een
auto-ongeval in Sasketchewan had met whiplash-
klachten als gevolg had aanzienlijk meer kans op een
depressie en pijnklachten dan iemand die hetzelfde
ongeval overkwam op 1 januari 1995. Dat wil zeggen
dat wetgeving kan bepalen hoe de eigen ziekte beleefd
wordt. In landen waar geen verhaalmogelijkheden zijn
voor whiplash is deze aandoening onbekend. Het
betreft onder andere Griekenland en Litouwen (Ferrari
et al., 2002, 2003). 
Crashtests werden tot 1940 niet uitgevoerd met
dummy’s maar met levende mensen. Er is niets
bekend over langdurige somatische of psychische
klachten van deze proefpersonen. (Ferrari, 2001)

Een ander voorbeeld dat wetgeving de beleving van
een aandoening erg beïnvloedt is RSI. In 1987 heeft
het Australisch Hooggerechtshof een uitspraak gedaan
waarin RSI als oorzaak van een ziekte-uitkering werd
afgewezen waarna het aantal RSI-gevallen dramatisch
daalde. In de provincie Victoria bijvoorbeeld daalde
het ziekteverzuim op grond van RSI van 15 naar 4 %
(Ireland, 1998).
De modeziekte waardoor op dit moment Nederland
overspoeld wordt, is het chronisch vermoeidheids-
syndroom. Onlangs sprak men in het televisie-
programma Netwerk van een geheimzinnige ziekte,
waar een half miljoen Nederlanders (3% van de
bevolking) aan zou leiden. Die geheimzinnige ziekte
bleek een samenraapsel te zijn van burn-out,
chronische vermoeidheid en fibromyalgie.
Desalniettemin vond de Nijmeegse ME-onderzoeks-
groep dat cognitieve gedragstherapie toegepast bij
patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom
in 65% van de gevallen een verbetering opleverde. 
Als deze patiënten echter een nevenmotief hadden 
-waarbij het meestal ging om een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering- daalde het percentage tot 35%, dus
onder het placeboniveau. 

Een vierde modeziekte die zich als een soort prairie-
vuur verspreidt is de posttraumatische stress-stoornis
(PTSS). Heel veel aandacht is besteed aan de determi-
nanten van PTSS, de zogenaamde pretraumatische
factoren zoals een premorbide persoonlijkheid, een
problematische jeugd, een psychiatrische voor-
geschiedenis, een lage intelligentie et cetera. Emsley
(2003) uit Zuid-Afrika vond echter bij zijn onderzoek
onder veiligheidsmensen dat posttraumatische
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patiënten die zich na een bombardement met
psychische shockverschijnselen op de eerste hulp
meldden vooral gerustgesteld. Eventuele blindheid,
doofheid, mutisme, tremor of andere fysieke reacties
werden geduid als normale reacties op een zeer heftige
gebeurtenis en hen werd duidelijk gemaakt dat hun
grootste probleem bestond uit geestelijke uitputting. Ze
werden in ieder geval niet opgenomen, maar kregen te
horen dat de beste oplossing voor hun klachten was om
naar hun eigen huis of naar familie of vrienden te gaan,
enkele dagen rust te houden (al dan niet met behulp
van sedativa) en zo spoedig mogelijk hun normale
dagelijkse activiteiten weer op te pakken.
Volgens Shepperd (2000) was de kracht van deze
benadering gelegen in het geven van duidelijke
handvatten aan zowel slachtoffers als behandelend
personeel. Uiteraard was deze benadering in lijn met
de Britse ‘stiff upperlip’, maar zij vond na de Tweede
Wereldoorlog ook elders wel navolging. De manier
waarop men over het psychisch trauma dacht
veranderde in de jaren '60 met de opkomst van het
KZ-syndroom, in de Angelsaksische literatuur het
“post-concentrationcamp syndrome” genoemd.
Nieuwe terminologie kwam in zwang zoals het 
rape-traumasyndrome, battered-child-syndrome,
Stockholm-syndrome, survival-syndrome en 
post-Vietnam-syndrome.
De lessen geleerd tijdens de Eerste en de Tweede
Wereldoorlog dat door trauma ontstane acute stress-
stoornissen niet gemedicaliseerd moeten worden om
te voorkomen dat er posttraumatische stress-stoornis-
sen ontstaan, werden vergeten. Als juiste behandeling
werd debriefing, soms in quarantaine, en desensitisatie
beschouwd. Het toppunt werd bereikt met publicaties
over de besmettelijkheid van traumatische
herbelevingen. Niet alleen de slachtoffers dienden
gedebriefed te worden, maar ook de hulpverleners, 
die de debriefing uitvoerden. De laatstgenoemden
begonnen namelijk ook de symptomen behorend bij
PTSS te vertonen. Eind jaren ‘90 werd duidelijk dat
debriefing ook bij patiënten een averechts effect had. 
Hiermee is niet gezegd dat traumatisering geen lijden
veroorzaakt. Wel blijkt dat de intensieve thera-
peutische bemoeienis in de jaren ’80 en ’90 net 
zo’n averechts effect had als de oorspronkelijke
behandeling van de shell-shock. Uiteraard dienen
angst en depressie als gevolg van traumatisering met
medicatie en/of psychotherapie bestreden te worden
en moeten de door psychisch trauma ontstane
vermijdingsreacties behandeld worden met cognitieve
gedragstherapie. Het is echter de slechtst denkbare
coping style om een reactiepatroon op een bepaalde
gebeurtenis een medische aandoening te noemen,
omdat dat de eigen verantwoordelijkheid ondermijnt
om de herinnering aan een afschuwelijke ervaring de
baas te worden. 

Bovenstaande stellingname is alleen mogelijk indien
er inderdaad geen sprake is van ziekte. Er is erg veel
geld en energie gestoken in het zoeken naar een

uitgeput zijn werden veroorzaakt door neurologische
schade als gevolg van de drukgolf van open granaat-
vuur. Vandaar de term shell-shock. Lijders aan shell-
shock overspoelden de ziekenhuizen in moederland
Groot-Brittannië. Patiënten werden hier behandeld
volgens de nieuwste psychoanalytische inzichten,
maar ook met roborerende behandeling
(Hinshelwood, 1995). Een bijzondere behandeling, die
de ”Kriegsneurotiker” achter het Duitse front te beurt
viel was de zogenaamde Kaufman-therapie. Electrische
schokken werden toegediend op de aangedane
plaatsen: op de keel bij mutisme, op de dysfunc-
tionerende ledemaat bij parese of nevenbewegingen.
Hoewel het als Duitse humor gezien zou kunnen
worden om dit als therapie te beschouwen werden
dergelijke behandelingen ook in Engeland toegepast. 

In 1916 werd duidelijk dat het niet noodzakelijk was
om blootgesteld te zijn aan open granaatvuur om 
een shell-shock te ontwikkelen. In plaats van dat de
slachtoffers naar het vaderland afgevoerd werden,
werden zij vlak achter de linies behandeld. Daarbij
kwam de nadruk vooral te liggen op de oververmoeid-
heid en de behandeling daarvan. Interessant is wel dat
degenen die na een shell-shock terugkeerden aan het
front door hun medesoldaten geen verantwoordelijke
taken meer toebedeeld kregen. Is hier sprake van een
parallel met onze tijd, waarin reïntegrerende arbeids-
ongeschikten niet geliefd zijn op de arbeidsmarkt?
In 1932 dreigde de Engelse Staat failliet te gaan aan de
pensioenbetaling van oorlogsinvaliden, waarvan 1/3
deze status had op psychiatrische gronden. In 1939,
met de dreiging van een nieuwe oorlog, werd in
Londen een psychiatrische conferentie gehouden over
shell-shock, dat om bovengenoemde reden nu een
andere naam had gekregen: combat fatigue (Shepperd,
1999). Om herhaling van de ontwikkelingen na de
Eerste Wereldoorlog te voorkomen werd op deze
conferentie een aantal gedragsregels afgesproken:
- Niet meer over psychische-shockverschijnselen

spreken als medische diagnose, noch naar patiënten
toe noch naar de pers.

- Invaliditeitspensioenen niet toekennen op grond
van psychiatrische stoornissen.

- Psychotherapie tot een minimum beperken; de
nadruk moet liggen op de helende kracht van de
sociale druk.

- Kwetsbare mensen moeten niet aangenomen
worden als militair.

Psychiater Ross en anderen hielden lezingen in
Londense ziekenhuizen voor de medische staf en
verpleegkundigen om ze te wijzen op de gevaren van
te intensieve bemoeienis met patiënten die psychische
problemen hadden ten gevolge van de oorlog. Hij
waarschuwde voor verergering van de klachten bij een
aanpak die te veel op psychotherapie gericht was. Als
beste behandeling werd aanbevolen patiënten moed
in te spreken.
In overeenstemming met deze benadering werden
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groot deel van het jaar in donker en kou moet worden
doorgebracht. Het was hartje winter, 40 graden Celsius
onder nul en de bossen stonden alleen vervoer toe langs
de zeldzame eenbaanswegen waarbij de sneeuwlaag
tussen de bomen meer dan een meter dik was. Er
ontstonden langgerekte Russische divisies die met succes
werden aangevallen door kleine groepen Finse soldaten
die skiënd plotseling vanuit het bos opdoken. Er waren
echter nauwelijks anti-tankwapens aan de Finse kant. In
plaats daarvan werden molotovcocktails (flessen gevuld
met een mengsel van kerosine en benzine) gebruikt, die
in de ventilatieopeningen van de tanks moesten worden
geworpen. Dit had succes echter ten koste van een
doden- en gewondencijfer van 70% aan de Finse kant,
zodat het meer weg had van een zelfmoordaanval. Toch
is er niets bekend over posttraumatische stress-
stoornissen bij de Finnen na die oorlogshandelingen.
In Nederland kennen we niet de stiff upperlip van de
Britten, niet het collectieve gevoel van de Russen en niet
de gehardheid van de Finnen. We mogen dan geen
Amerikaanse klaagcultuur (Hughes, 1993) hebben, maar
wel degelijk heeft zich bij ons een slachtoffercultuur
ontwikkeld en waarschijnlijk zal de PTSS daarom in
Nederland een belangrijke mode-aandoening worden.
Op onze polikliniek wordt op dit moment bij ongeveer
20% van de patiënten de primaire of comorbide
diagnose PTSS gesteld.

pathofysiologisch substraat, vooral in de
hypothalamo-hypofysaire-adrenale as. In de vroege
fase na een bepaald trauma zou er sprake zijn van
verhoogde cortisolspiegels, in de latere fase zouden ze
verlaagd zijn. In een uitvoerige review komt
Rasmusson (2003) tot de conclusie: ”No single pattern
of HPA-axis adaptation characterizes PTSD”. 
Tegen de aanname dat we hier met een ziekte te maken
hebben pleit ook dat PTSS in sommige culturen niet
voorkomt. Merridale (2000) deed onderzoek naar
traumatisering in de post-Sovjetcultuur. PTSS blijkt een
zeer impopulaire diagnose, mogelijk omdat er weinig
compensatie tegenover het psychiatrisch stigma staat,
maar ook omdat het collectief van veel meer belang is
dan het individu. ”Words such as ”collectivism” and
”social effort” crop up whenever former Soviet citizens
attempt to explain why Stalin’s Russia did not collapse
under the burden of dispair”.
In de Fins-Russische oorlog van 1939 - 1940 stonden
1.000.000 zwaarbewapende Russen tegenover 100.000
lichtbewapende Finnen. Dat de Russen er niet in
slaagden hun doel te bereiken Finland te veroveren hing
samen met de gesteldheid van het terrein, met het
seizoen en het moreel. Het kenmerk van het Finse leger
was niet kadaverdiscipline maar inventiviteit. De Finnen
staan bekend om hun eigengereidheid maar ook
gehardheid. Hoe zou het ook anders kunnen als een
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Medische waarborgen bij acceptatie
Münchener Rückversicherung-Gesellschaft Life Underwriting 

Seminar 2005 te Utrecht

Verslag M. Hendriks*

Op 26 oktober 2005 werd tijdens het seminar van de
Münchener Rück verslag gedaan van een door deze
herverzekeringsmaatschappij uitgevoerd onderzoek
betreffende de door de diverse in Nederland werkzame
verzekeraars bij het afsluiten van verzekeringen
gevraagde medische waarborgen.
In het kader van dit onderzoek werden 31 verzekerings-
maatschappijen via een schriftelijke enquête benaderd.
Er werd respons gekregen van 21 maatschappijen,
waarvan 16 met betrekking tot de keuringsgrenzen voor
levensverzekeringen en 16 voor arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen. 
Deze maatschappijen hebben een premievolume-
aandeel in de Nederlandse Levensverzekeringsmarkt
van 70% en in de AOV-verzekeringsmarkt van 50%. 
Opvallend was de diversiteit van de gevraagde
laboratoriumonderzoeken bij het keuren voor
levensverzekeringen. 
Dit was verrassend, enerzijds ten aanzien van het
criterium tot antiselectie en anderzijds met betrekking
tot het verschil in de kosten van medische keuringen. 
De levensverzekeringsmarkt kan grofweg verdeeld
worden in drie groepen: groep 1 bestaat uit maat-
schappijen die slechts een test op HIV-antistoffen
verlangen, groep 2 vraagt vier verschillende bloed-
onderzoeken en bij groep 3 varieert het aantal
bloedonderzoeken van twee tot zeven. 
De meest voorkomende bloedonderzoeken bij een
keuring op huisartsenniveau voor een levensverzekering
zijn gericht op cholesterol (11 maat-schappijen),
glucose (9) en HDL-cholesterol (7).
Een kreatinine- en triglyceriden bepaling wordt bij 
de huisartsenkeuring slechts door één maatschappij
gevraagd. 
Bij zes van de 16 maatschappijen zijn de gevraagde

medische waarborgen niet afhankelijk van de leeftijd
van de kandidaat-verzekerde. 
In tegenstelling tot het criterium van de leeftijd speelt de
hoogte van het te verzekeren kapitaal wel altijd een rol. 
Er is een duidelijke tendens om een huisartsenkeuring
te verrichten vanaf € 160.000.
Voor de leeftijdsgroepen boven de 55 jaar blijkt dat
50% van de maatschappijen deze vragengrens met de
helft verlaagt. Een consensus tussen de maatschappijen
inzake het definiëren van een vaste grens voor een
bepaald verzekerd kapitaal van 55-plussers ontbreekt.
Er is een brede variatie van gehanteerde grenzen van
het verzekerd kapitaal in relatie tot de internisten-
keuring. De ene maatschappij vraagt reeds een
internistenkeuring vanaf € 125.000 en een andere
maatschappij pas vanaf € 1.2 miljoen.
Een marktconforme mening inzake het verlangen van
een internistenkeuring bij een bepaalde combinatie
van leeftijd / kapitaal ontbreekt in de Nederlandse
verzekeringsmarkt. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de
onderzoeksresultaten die met betrekking tot de levens-
verzekeringen gevonden zijn, ook van toepassing zijn
op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Door genoemde verschillen met betrekking tot de
vereiste medische waarborgen bij een aanvraag voor
een levens- of inkomensverzekering, zou er bij enkele
verzekeringsmaatschappijen sprake kunnen zijn van
een verhoogd antiselectierisico ten gevolge van een
liberale medische acceptatie politiek.
Dit is echter niet meer dan een veronderstelling,
omdat pas in de toekomst de gevolgen van het
antiselectiecriterium voor de medische waarborgen
geëvalueerd en dus zichtbaar kunnen worden.

* M. Hendriks, verzekeringsgeneeskundige, medisch adviseur

RGA.
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het waardeoordeel van een expertiseonderzoek, waarbij
de bereidheid van de verzekerde tot samenwerking ook
nog eens een grote rol speelt. De huidige opties van de
verzekeraar met betrekking tot kandidaat-verzekerden
met antecedenten van psychische aard beperken zich
tot premie-opslagen, uitsluitingsclausules of zelfs een
volledig afwijzen van de verzekering, zoals bleek uit 
de controversiële paneldiscussie ter afsluiting van de
conferentie.

Zoals Prof. Ulrich Hegerl# uiteenzette, blijkt volgens
onderzoek van de WHO dat bij de tien meest gestelde
diagnosen niet minder dan vijf psychische ziekte-
beelden aan bod komen, en wel (in afnemende
frequentie) unipolaire depressie, alcoholmisbruik,
schizofrenie, bipolaire affectieve stoornissen en
dementie. Desondanks bestaat er hier een duidelijk
diagnostisch en therapeutisch deficit: van de geschatte
vier miljoen depressies in Duitsland die behandeld
zouden moeten worden, wordt amper een derde als
depressie erkend en wordt gemiddeld slechts een op
de 25 zieken langdurig vervolgd. De kernsymptomen
van depressie zijn ’verminderde levenslust’, ’gemis aan
interesse en genot’ en ’neerslachtigheid’ (hoofdcriteria
van een depressie volgens ICD-10). Naar schatting
wordt in Duitsland maar 6 tot 9 % van de patiënten
adequaat behandeld en kan na drie maanden
behandeling nog maar 2,5 tot 4 % van de patiënten
überhaupt als ’compliant’ worden bevonden.
De oorzaken van depressies zijn tot op heden nog niet
precies bekend. Infectieuze en genetische oorzaken
spelen waarschijnlijk een rol, maar kunnen lang niet
alle depressies verklaren. Epidemiologisch gezien
worden vrouwen twee keer zo vaak getroffen als
mannen en, tegen de alom verbreide mening in,
neemt de frequentie niet toe met de leeftijd, maar zijn
alle leeftijdsgroepen betrokken. De twee belangrijkste
behandelmethoden zijn langdurige farmaco-therapie
en psychotherapie. Andere therapievormen zijn o.a.
lichttherapie en bij bepaalde indicaties ook electro-
shocktherapie en slaapdeprivatie.

Psychische aandoeningen behoren wereldwijd tot een
van de meest gestelde diagnosen en zijn een factor
van betekenis voor de volksgezondheid én de
economie geworden. Volgens de sociale verzekeraars
in Duitsland wordt inmiddels een op de vijf werk-
nemers arbeidsongeschikt en men houdt rekening met
een verdere stijging. Voor de particuliere verzekeraars
vormen met name de psychische aandoeningen een
grote uitdaging met betrekking tot acceptatie en
claimmanagement op het gebied van arbeids-
ongeschiktheids- en levensverzekeringen, zoals bleek
op de Jaarlijkse Conferentie over de verzekerings-
geneeskunde van Revios Rückversicherung in Keulen
op 14 en 15 september 2005.

Volgens de WHO vormen de aandoeningen van het
depressieve type hierbij de hoofdmoot, niet in het
minst vanwege de daarmee verbonden hoge graad van
subjectief ziektegevoel1. Depressies komen heel vaak
voor bij de 30- tot 40-jarigen en zijn alleen al om die
reden van uitermate grote (verzekeringsgeneeskundige)
relevantie. Depressies zijn meestal moeilijk te diagnos-
ticeren, uit te sluiten of af te grenzen, omdat er een
duidelijke overlap bestaat met andere mogelijk met de
psyche gerelateerde aandoeningen, zoals fibromyalgie
of het chronisch vermoeidheidssyndroom. Bovendien
bestaan er in de psychiatrie geen wetenschappelijk
onderbouwde en hiërarchisch gerangschikte classi-
ficatiesystemen van dergelijke aandoeningen en daarom
is de diagnosezekerheid bij psychische aandoeningen
dan ook relatief gering. De voorspelbaarheid van de
huidige testmethoden op een latere invalideringskans is
nogal zwak. Die problematiek treedt eveneens op bij
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Revios is een levens- en arbeidsongeschiktheidsherverzekeraar met de hoofdzetel in Keulen en vestigingen in 15 landen
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jaar. Red.

Psychische aandoeningen
Hoofdthema in 2005 op de Jaarlijkse Conferentie 
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de bereidheid tot samenwerking van de onderzochte
een grote rol.
Fibromyalgie daarentegen wordt gekenmerkt door
spierpijnen die men door een lichte druk op bepaalde
pees-spier aanhechtingspunten, de zgn. ’tender
points’, kan opwekken. Ook hier bestaat er een
duidelijke coïncidentie met psychische kenmerken en
multiple vegetatieve stoornissen. De vroegere gangbare
benaming ’fibrositis’ is nu obsoleet. De prevalentie
wordt op ca. 2% geschat. Vrouwen worden zes maal
vaker getroffen dan mannen. De frequentiepiek ligt
rond de 50 jaar, de eerste symptomen worden rond
het 35e levensjaar waargenomen. Ondanks omvang-
rijke en herhaalde onderzoeken blijven ook de oor-
zaken van de fibromyalgie in het duister gehuld en
konden tot dusver geen duidelijk omlijnde therapie-
standaarden worden uitgewerkt. De prognose van de
aandoening is zeer wisselvallig en per saldo slecht;
vooral bij langdurig zieken met mislukkingen in de
behandeling of rehabilitatie is het uitzicht op volledig
herstel bijna te verwaarlozen.

Het derde referaat op de Revios-conferentie was gewijd
aan een overzicht van het arbeidsongeschiktheids-
risico door psychische aandoeningen. Volgens de
gegevens van de sociale verzekeraars in Duitsland stapt
reeds een op vijf werknemers wegens arbeidson-
geschiktheid vervroegd uit het arbeidsproces. De
gemiddelde invalideringsleeftijd ligt tussen 50 en 55
jaar, maar in bijna 10 % van de gevallen is de
betrokkene nog geen 40 jaar. Als oorzaak van de
arbeidsongeschiktheid vindt er de laatste 15 jaar een
duidelijke verschuiving plaats naar de psychische
aandoeningen; de discussie of die stijging relatief of
absoluut is, is nog altijd niet beslecht.

Prof. Rainer Hellweg* besprak de verschillende risico-
factoren die uit een veelvoud aan studies naar voren
kwamen en die bevorderlijk zijn voor een latere
invalidering: naast subjectieve risicofactoren zoals
ademnood, aspecifieke maag-darm klachten, nervositeit
en een slechte gezondheidstoestand (zelfinschatting)
werden ook objectieve risicofactoren geïdentificeerd die
een latere arbeidsongeschiktheid in de hand werken
zoals roken, verminderde psychische activiteit,
overgewicht, chronische ziekten, vroegere ziekenhuis-
opnames en operaties met een verhoogd risico.
Beroepsgebonden risicofactoren zijn veelvuldig ziekte-
verzuim, langere periodes van werkloosheid, lage
sociale status of werkzaamheden met weinig
zelfverantwoordelijkheid.

Er bestaan ook hier verschillende testmethoden om
die talrijke risicofactoren op te sporen of de risico-
dragende stoornissen in de persoonlijkheid bloot te
leggen. Experts zijn van mening dat men het best vóór
de aanvang van de verzekering een breed geschakeerd

Een van de zwaarstwegende complicaties van depressie
is zelfmoord. Het aantal zelfdodingen in Duitsland
overtreft zelfs in geringe mate het totaal aan
verkeersdoden, drugsdoden, slachtoffers van moord en
overlijdens-gevallen door AIDS. De statistieken van
het “Competentienet Depressie” bewijzen dat 40 tot
70 % van alle zelfdodingen met een depressie te
maken heeft. Van alle depressieve patiënten berooft
zich 10 tot 15 % van het leven en bijna de helft
onderneemt een zelfmoordpoging.

Met het doel diagnose en therapie te verbeteren werd
het “Nürnberger Bündnis gegen Depression” in het
leven geroepen. Door een verbeterde bijscholing van
de medici en een uitgesproken publieksgerichte
werking (“depressie is behandelbaar”) is men er in
Nürnberg binnen enkele jaren in geslaagd het aantal
zelfdodingen met ongeveer een kwart (!) terug te
dringen. Zoals de eerder genoemde projectleider 
Prof. Hegerl opmerkte is dit succesvolle project met
behulp van EU-middelen inmiddels naar verschillende
Europese regio’s uitgedragen. 
(Verdere informatie over het Duitse project is te
vinden op www.kompetenznet-depression.de of in 
de Europese ruimte op www.EAAD.net)

De frequentie van het chronisch vermoeidheids-
syndroom (CVS) lijkt ook toe te nemen. Zoals 
Dr. med. Frank Weber* in zijn referaat aanstipte,
worden vrouwen 2 tot 3 maal vaker getroffen dan
mannen2. De gemiddelde leeftijd waarop de
aandoening zich openbaart ligt tussen 35 en 38 jaar,
met daaronder opvallend veel hoog opgeleide
vrouwen. De prevalentie ligt tussen de 
2,3 – 7,4/100.000 inwoners.

Voorop staan een versnelde uitputting en vermoeid-
heid, met wisselende of verminderde prestaties.
Vanwege de weinig specifieke symptomatologie is de
diagnose vaak omslachtig en duur (in de orde van
grootte van  € 5.000-10.000), niet in het minst omdat
met behulp van kostbaar aanvullend laboratorium-
onderzoek en ander medisch en technisch onderzoek
de aanwezigheid van tumoren of infecties eerst dient
te worden uitgesloten. Tot op heden bestaan er nog
geen algemeen erkende therapiestandaarden voor het
CVS (medicamenteus, fysisch of psychotherapeutisch).
De behandelingsresultaten variëren in de verschillende
studies enorm en bevinden zich ergens tussen 2 en 
70 %3. In wezen is de oorzaak van het CVS onbekend.
Kwantificering van de aandoening met de thans
voorhanden zijnde testen is moeilijk. Ervaren
neuropsychologische testonderzoekers kunnen aan de
hand van testprofielen weliswaar aanwijzingen vinden
omtrent de ernst van de aandoening, maar dergelijke
testen dienen met terughoudendheid geïnterpreteerd
te worden. Het ziektebeeld wordt gekenmerkt door
subjectieve klachten zonder dat er duidelijke
objectiveerbare pathologische bevindingen kunnen
worden aangetoond. Bij de expertise speelt bovendien
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Psychiatrie und Psychotherapie, Campus Charité, Berlijn.
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Uitsluitingsclausules zouden zoveel mogelijk beperkt
moeten worden tot duidelijk omschreven gevallen van
psychische aandoeningen. Het merendeel van de
aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering
door mensen met een psychische aandoening in de
anamnese zal echter in de markt nog steeds worden
geweigerd.
Velen bepleiten het voorstel om bij psychische
klachten een behandelingsverplichting in te bouwen,
alhoewel het algemeen bekend is dat de kans van
slagen van de therapie in de eerste plaats afhangt van
de bereidheid van de betrokkene om zich te laten
behandelen. Andere deelnemers aan de conferentie
promoten een model waarbij psychische
aandoeningen principieel van de verzekerde risico’s
worden uitgesloten.

persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat kan laten
opmaken op basis van de hem eigen risicofactoren.
Maar ook hier is de betrouwbaarheid van de gebruikte
testmethoden op de individuele kans op het ontstaan
van arbeidsongeschiktheid beperkt – en in ruime mate
afhankelijk van de medewerking en motivatie van de
betrokkene zelf.
De meeste verzekeraars hanteren derhalve uitsluitings-
clausules voor psychische aandoeningen. Gevaar voor
discriminatie is er niet, aangezien er voor vele andere
aandoeningen ook uitsluitingsclausules bestaan en
worden toegepast. De meerderheid van de verzekeraars
ziet de uitsluitingsclausule juist als een instrument om
de toegang tot de verzekerbaarheid te verruimen.
Hiermee wordt ook vermeden dat psychische aan-
doeningen in een eigen wereldje worden opgesloten.
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Voor u gelezen

Verbond aan de Minister van Volksgezondheid waaruit
deze afleidt dat het Verbond zijn leden thans adviseert
om als algemeen uitgangs-punt bij het beslissen over
acceptatie van een nierdonor voor een bepaalde
verzekering als beleid te hanteren dat slechts in de
peri-operatieve periode rekening gehouden wordt met
de nierdonatie. Als zich geen complicaties met
blijvende gevolgen hebben voorgedaan worden
nierdonoren daarna onder normale voorwaarden
geaccepteerd. Aangezien de peri-operatieve periode in
dit geval relatief beperkt van duur is, zullen, wanneer
de leden van het Verbond dit advies daadwerkelijk
opvolgen, naar de mening van de Minister
nierdonoren bij het aangaan van een verzekering
minder problemen ondervinden waardoor een
onnodige belemmering voor nierdonatie bij leven
opgeheven is.

N.W.M.  van Cappe l l en-de  Graaf

Acceptatienormen voor orgaandonoren

Bron: brief d.d. 06-04-2006 van de Directeur-Generaal
van de Volksgezondheid, namens de Minister van
Volksgezondheid, aan de voorzitter van de
Nederlandse Transplantatie Vereniging.

Genoemde brief handelt onder meer over de
consequenties die verzekeraars aan de donatie bij
leven verbinden, in het bijzonder met betrekking tot
nierdonatie. De Erasmusuniversiteit had eerder uit
door verzekeraars verstrekte gegevens geconcludeerd
dat nierdonatie bij leven met zich mee kan brengen
dat een donor zich tijdelijk niet, helemaal niet,
beperkt of slechts tegen hogere premies dan gebruike-
lijk kan verzekeren. Het rapport van de Erasmus-
universiteit stelde dan ook voor dat de desbetreffende
verzekeraars gezamenlijk afspraken zouden maken en
beleid ontwikkelen.
Vervolgens is aan het Verbond om een reactie verzocht
met als resultaat een schrijven d.d. 07-12-2005 van het



A patient with dizziness, tachycardia and 
a DDDR pacemaker Balt JC et al.

Bron: Netherlands Heart Journal 2006;14:28-30

In deze aardige casus wordt een 84-jarige vrouw
beschreven met sinds enkele uren bestaande
duizeligheid en misselijkheid. Zij was bekend met 
een sick sinus syndrome, behandeld met een DDDR
pacemaker. Bij opname was er een bloeddruk van
175/90 bij een hartfrequentie van 140. Overig
onderzoek leverde geen bijzonderheden op, met 
name was zij niet benauwd.
Het ECG liet een door de pacemaker gestuurd ritme
van 140 slagen/minuut zien. Bij toepassing van een
magneet op de pacemakerregio daalde de frequentie
direct naar 90 per minuut, om onmiddellijk 
na verwijderen van de magneet weer terug te keren
naar 140 per minuut. Ook ontkoppelen van de
monitor leidde tot een onmiddellijke daling van 
de frequentie naar 90 per minuut.

Het ligt voor de hand bij een patiënt met duizelig-
heidsklachten, die bekend is met ritmestoornissen en
een pacemaker heeft, in eerste instantie te denken aan
een cardiale oorzaak. Vooral natuurlijk wanneer de
monitor een tachycardie aangeeft.

Moderne pacemakers kunnen, in tegenstelling tot de
eerste modellen die een gefixeerde pulsefrequentie
hadden, reageren op een toegenomen vraag bij grotere
belasting met een aanpassing van de pulsefrequentie.
De wijze waarop deze toegenomen vraag door de
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pacemaker wordt gemeten is verschillend. Eén van 
de methoden is het meten van veranderingen in de
impedantie van de thorax door middel van het
uitzenden van een kleine stroom. Deze impedantie
wijzigt met het wisselen van het thoraxvolume en 
dus met de ademexcursies. De op die wijze gemeten
ademfrequentie wordt gebruikt als maat voor de
inspanning en stuurt de pulsefrequentie van dit
speciale type pacemaker. 
Bepaalde typen op coronary care units gebruikte
monitoren geven, naast een ECG-beeld en
hartfrequentie, ook een ademfrequentie aan. De in
deze casus gebruikte monitor meet die adem-
frequentie, -het is wel te raden- door middel van 
het meten van de thorax impedantie !

Er was sprake van een interactie tussen het meet-
mechanisme van juist dit type pacemaker en dat 
van deze specifieke monitor waardoor de pacemaker
het foutieve signaal kreeg en reageerde met een
maximale pulsefrequentie. 
Een duizeligheid verklaard door tachycardie die op 
de monitor werd waargenomen, een ogenschijnlijk
afgeronde casus berustend op misleiding door hoog-
geavanceerde techniek.

En de patiënt? De neuroloog stelde benigne
paroxysmale positie-duizeligheid vast.

K.  de  Wi lde

Medisch geheim en omkeringsbewijslast

Bron: Assurantiemagazine, jaargang 28 nummer 12, 
2 juni 2006.

De Hoge Raad heeft op 20 januari 2006 een uitspraak
gedaan met betrekking tot de bewijslast bij een
mogelijke verzwijging (Nederlands Jurisprudentie 2006
nr. 78). Het betreft een verzekerde die volgens de
verzekeraar een verkeerde of onvolledige opgave heeft
gedaan bij het aangaan van de verzekering. In eerste
instantie moet de verzekeraar bewijzen dat de
verzekerde verzwijging heeft gepleegd. In dat kader

worden er twee artsen opgeroepen om te getuigen.
Verzekerde heeft hun echter vóór het getuigen-
verhoor laten weten dat zij niet wil dat de artsen hun
geheimhoudingsplicht jegens haar schenden. Zij
beroepen zich dan ook op hun verschoningsrecht. 
Daarop draait de rechtbank de bewijslast om zodat
verzekerde moet bewijzen dat er geen sprake is van
verzwijging. Zij slaagt daar niet in zodat de vordering
wordt afgewezen.

N.W.M.  van Cappe l l en-de  Graaf



40GAVscoop, jaargang 10 nummer 2, juli 2006

verdwenen te zijn. Het linker SI – gewricht verkeerde
in een anterior topspin fixatiestand en met name de
linker M. iliopsoas bleek hypertoon en drukpijnlijk te
zijn. Verder was de buik drukgevoelig op de z.g.
alarmpunten en functioneel ontregeld. Zo had zij
slechts 1x per week defaecatie.

Naar mijn mening zijn alle huidige voorliggende
klachten te herleiden tot autointoxicatie door onvol-
doende eliminatie vanuit de gestoorde darmfunctie.
Daarbij is verstoring in de meet- en regeltechniek van
de buik of m.a.w. verhoogde visceromusculaire
reflexactiviteit (M. iliopsoas sin.) aan de orde, met
bijbehorende balansverstoring en zodoende
verdergaande gevolgen voor het houding- en
bewegingsapparaat.

Redenen, waarom mijnerzijds geadviseerd werd om
fake – en junk food, zoals cola, frisdranken, suiker en
witmeel, uit de dagelijkse voedselopname te weren 
en verder om probiotica/voeding (Yakult, Biogarde
Yoghurt) dagelijks te consumeren om tot een
normalisering van de verstoorde darmfunctie te
komen.
Eerst dan zal m.i. volledig herstel en welbevinden weer
aan de orde komen.

Desgewenst ben ik tot een nadere mondelinge
toelichting bereid.

Van dit aanbod heb ik geen gebruik gemaakt.

Dr.  mr.  J .W.  B ins ,  med isch  adv i seur  RGA

De pathofysiologische processen die door een achterop-
aanrijding in gang gezet waren bij een 24 jarige dame
waren mij nog niet volledig duidelijk, zodat ik de
fysiotherapeut die haar behandelde vroeg wat zijn
bevindingen waren. Hij berichtte het volgende:

Op verzoek gaat hierbij een fotocopie van de
verwijzing. Verder vraag ik aandacht voor het
navolgende.
Patricia heb ik inmiddels 4 x in mijn praktijk gezien.
Allereerst d.d. 12 okt., waarbij zij klaagde over pijn in
de gehele rug. Daarbij had zij last van slapende armen,
vooral ‘s-nachts.
Waarneembaar hierbij was een rechts convexe C –
scoliose van Th1 t/m L5. Een en ander met een
tegenrotatie van de schoudergordel rechts voor en de
bekkengordel rechts achter. Ter bestrijding hiervan
werden enkele autocorrectie oefeningen (idiomuscu-
laire manipulatie op basis van reciproke innervatie)
aangeleerd. Tegen 26 okt. (het derde bezoek) was
voormelde fixatiestand grotendeels verdwenen en
vertelde zij minder pijn te hebben.

15 Maart jl. heb ik Patricia nogmaals gezien i.v.m. het
voortduren van pijn in de zijde en in de buik. Verder
ook i.v.m. klachten over slapende armen en benen,
vermoeidheidsklachten etc.. Bij onderzoek bleek de
hiervoor bestaande fysiologische fixatie (scoliose)

Praktijkperikel
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Inleiding
Van oudsher is het tuchtrecht een belangrijk instru-
ment om (onder andere) artsen te kunnen toetsen op
hun gedragingen en zelf ook normen te stellen. Het
tuchtrecht voor artsen bestaat al sinds 1928.
Weliswaar is het tuchtrecht tengevolge van de op 
1 december 1997 in werking getreden Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big)
inhoudelijk en procedureel gewijzigd, maar in het
bijzonder inhoudelijk zijn die wijzigingen niet
spectaculair geweest. 

Wie vallen onder het tuchtrecht?
Art. 3 voorziet erin dat voor een achttal beroepen een
register wordt ingesteld. Dit is het geval voor de
beroepen arts, tandarts, verloskundige, apotheker,
fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog,
psychotherapeut en verpleegkundige. Inschrijving in
dit register heeft tot gevolg dat men gerechtigd is de
titel die bij het desbetreffende beroep hoort te voeren.
Bovendien betekent inschrijving dat men aan tucht-
rechtspraak onderworpen is. Is men niet meer in het
register opgenomen, dan kan men alleen nog voor de
periode dat men wel geregistreerd was tuchtrechtelijk
ter verantwoording worden geroepen. 

Het tuchtrecht in de Wet Big heeft derhalve een
wettelijk karakter. Registratie, titelbescherming en
tuchtrecht vormen een drieéénheid. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid dat leden van een beroepsorganisatie
ook nog aan interne tuchtrechtspraak onderworpen
zijn. Dit is met name het geval voor artsen die lid zijn
van de KNMG. Deze vorm van tuchtrechtspraak zal
verder buiten beschouwing worden gelaten. Wel is van
belang op te merken, dat de aanwezigheid van vereni-
gingstuchtrecht onverlet laat dat men aan het
wettelijke tuchtrecht is onderworpen. Klachten
kunnen bij beide instantie worden ingediend; het een
sluit het ander niet uit.

Klachtgerechtigden
Een tuchtrechtprocedure vangt aan met het indienen
van een klacht. Het Tuchtrechtbesluit bepaalt aan
welke eisen een klaagschrift dient te voldoen. Zo moet

het klaagschrift tenminste de naam van de aange-
klaagde bevatten en de feiten en gronden waarop de
klacht rust. De tuchtcolleges stellen over het algemeen
weinig eisen aan het klaagschrift. Zelfs klachten die
niet geheel helder zijn worden wel in behandeling
genomen. Klachten moeten worden ingediend binnen
10 jaar te rekenen vanaf het moment van het
gewraakte handelen of nalaten. 

Degenen die een klacht kunnen indienen zijn:
a. een rechtstreeks belanghebbende; 
b. degene die aan degene over wie wordt geklaagd,

een opdracht heeft gegeven;
c. degene bij wie degene over wie wordt geklaagd, werk-

zaam is c.q het bestuur van een instelling waarbij
degene over wie wordt geklaagd, werkzaam is;

d. de (hoofd)inspecteur voor de gezondheidszorg.

Wie 'rechtstreeks belanghebbende' is, is op voorhand
niet altijd te zeggen. Meestal is dit de patiënt zelf of
diens naasten (eventueel nabestaanden), maar ook
anderen kunnen rechtstreeks belanghebbende zijn. 
Zo werden de kopers van een huis als belanghebbenden
beschouwd toen zij erover klaagden dat een huisarts, in
strijd met de regels van de KNMG, over een eigen
patiënt een geneeskundige verklaring had afgelegd. Deze
verklaring werd vervolgens overgelegd in een procedure
waarin de koop van het huis aangevochten werd op
grond van tijdelijke wilsonbekwaamheid2. Ook een
collega kan als rechtstreeks belanghebbende worden
aangemerkt, bijvoorbeeld als door het gedrag van een
beroepsbeoefenaar de verhouding onder collega´s in
gevaar wordt gebracht3.

Niet als rechtstreeks belanghebbende werden in het
verleden aangemerkt de raadsman van een patiënte,
die op eigen naam een klacht had ingediend had over
het handelen van een chirurg jegens deze raadsman4.
Hetzelfde lot trof een werkgever die klaagde over het
handelen van een verzekeringsarts jegens een

Naar aanleiding van diens voordracht
op de GAV-ledenvergadering op 24-11-2005 te Amersfoort

De geneeskundig adviseur 
in het tuchtrecht

Mr. E.J.C. de Jong1

1 Mr. E.J.C. de Jong, advocaat, KBS advocaten te Utrecht.

2 Medisch Tuchtcollege Zwolle 5 juni 1993. TvGR 1993/64.
3 Regionaal Tuchtcollege Eindhoven 24 april 2003. 

MC 2003, nr 26/27.
4 Centraal Medisch Tuchtcollege 15 juni 1995. MC 1995,

blz. 1377.
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werknemer5. Deze verzekeringsarts had een voor 
de werkgever ongunstig oordeel gegeven over de
arbeidsgeschiktheid van een werknemer.

Het begrip´belanghebbende´ als onderdeel van de
rechtstreeks belanghebbende moet, anders dan in het
civiele of  bestuursrecht, sterk genuanceerd worden.
Daar waar in het civiele- en bestuursrecht uitdrukke-
lijk wordt getoetst of degene die stelt een belang te
hebben dat daadwerkelijk heeft, wordt dat belang in
het tuchtrecht vaak voetstoots aangenomen.
Eventuele niet-ontvankelijkheid ziet derhalve vrijwel
altijd op het ontbreken van een rechtstreeks belang en
niet op het ontbreken van een belang.

De grens van art. 1
Buiten dat niet-ontvankelijkheid kan volgen omdat er
geen recht is om te klagen, is het ook mogelijk dat het
tuchtcollege oordeelt dat het handelen van de aan-
geklaagde hulpverlener niet tuchtrechtelijk getoetst
kan worden. Niet altijd namelijk handelt een arts als
hulpverlener. Een arts die bijvoorbeeld een rekening
voor een nieuwe keuken niet betaalt zal daarop niet
tuchtrechtelijk aan te spreken zijn. In de jurispru-
dentie is onduidelijkheid ontstaan over de vraag of de
arts die een managementfunctie heeft tuchtrechtelijk
te toetsen is. Het Centraal Tuchtcollege heeft in een
aantal gevallen geoordeeld dat daartoe beslissend is 
of de aangeklaagde arts individuele gezondheidszorg
zoals omschreven in art. 1 Wet Big heeft betracht. Is
dat niet het geval dan is het handelen van de hulp-
verlener tuchtrechtelijk niet toetsbaar6. Dit uitgangs-
punt van het Centraal Tuchtcollege is echter niet
zonder kritiek en wordt door de Regionale
Tuchtcolleges ook niet altijd gehanteerd. 

Toetsnormen
De normen waaraan de arts tuchtrechtelijk getoetst
wordt zijn algemeen geformuleerd. De Wet Big kent
twee normen, te weten:
1. enig handelen of nalaten door een geregistreerd arts

in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid
behoort te betrachten ten opzichte van de patiënt
of diens naaste betrekkingen; 

2. enig ander handelen of nalaten door een geregi-
streerd arts in strijd met het belang van een goede
uitoefening van individuele gezondheidszorg.

De eerste tuchtnorm richt zich in het bijzonder op de
verhouding tussen arts en patiënt/cliënt. Dat in de
eerste tuchtnorm ook de naaste betrekkingen van een

patiënt genoemd worden geeft aan, dat een arts ook
ten opzichte van deze personen bepaalde verplichtin-
gen heeft. De tweede tuchtnorm heeft meer het alge-
meen belang dat gelegen is in een goede uitoefening
van de individuele gezondheidszorg voor ogen. Als
voorbeelden van overtreding van deze norm werden
destijds genoemd het niet toelaten van een arts tot
een waarneemregeling, het onjuist declareren bij een
ziektekostenverzekeraar of het onzorgvuldig optreden
in de media waardoor ten onrechte onrust bij het
publiek ontstaat7. 

De tuchtnormen zijn zodanig ruim geformuleerd dat
ook andere wettelijke bepalingen (WGBO, arbeids-
recht, verzekeringsrecht, bestuursrecht, medische
keuringen) hieronder geplaatst kunnen worden. Ook
buitenwettelijk normen, zoals vastgelegd in gedrags-
regels, protocollen, afspraken, richtlijnen, zijn zeker
van belang. Bij verzekeringsartsen werkzaam voor
particuliere verzekeraars valt in het bijzonder te
denken aan de beroepscode. 

Vooronderzoek en onderzoek ter zitting
Een tuchtrechtelijke procedure bestaat tenminste uit
een vooronderzoek. In dat vooronderzoek worden
schriftelijk stukken uitgewisseld. In het bijzonder
wordt een verweerschrift ingediend, waarna meestal
een repliek en dupliek volgen. Verder moeten partijen
in het vooronderzoek in de gelegenheid worden
gesteld om door de vooronderzoeker gehoord te
worden. Van die mogelijkheid wordt lang niet altijd
gebruik gemaakt. Vervolgens wordt het vooronderzoek
gesloten. Het tuchtcollege beoordeelt vervolgens of de
klacht op een zitting behandeld moet worden. Is het
tuchtcollege van mening dat dit niet nodig is, dan
moet de klacht ongegrond worden verklaard. In de
andere gevallen volgt er een zitting.

Zitting
Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld de
terechtzitting bij te wonen en te worden gehoord.
Partijen zijn niet verplicht om te verschijnen, maar
het is wel verstandig. 
In eerste instantie worden klachten behandeld door
een regionaal tuchtcollege, waarvan er vijf zijn. Een
dergelijk college bestaat uit twee juristen en drie
artsen. Een van de twee juristen is tevens voorzitter. In
sommige, eenvoudige gevallen kan dit aantal worden
teruggebracht tot de voorzitter en twee artsen.

Openbaarheid
Uitgangspunt is dat zittingen van de tuchtcolleges
openbaar zijn. Uitzonderingen op deze regel zijn
mogelijk als het tuchtcollege om gewichtige redenen
meent, dat de behandeling van een zaak geheel of
gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaats vinden.
Wat onder deze 'gewichtige redenen' moet worden
verstaan, is niet geconcretiseerd. De regering heeft

5 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 8 april

2003. MC 2003, nr 39.
6 Bijvoorbeeld Centraal Tuchtcollege voor de

Gezondheidszorg 18 december 2001. MC 2001, nr 11;

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 9 april

2002. TvGR 2003/1 en Centraal Tuchtcollege voor de

Gezondheidszorg 30 januari 2003. TvGR 2003/4 met noot

Meulemans. 7 Tweede Kamer 1985-1986, 19522, nr 3, blz. 75.
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De behandeling van het beroep verschilt in essentie niet
van de behandeling in eerste aanleg. Anders dan in
eerste aanleg kan het Centraal Tuchtcollege de zaak in
beginsel niet zonder zitting afdoen. Is aan de formele
vereisten voldaan, dan zal het beroep op een zitting
behandeld moeten worden, zelfs als overduidelijk is dat
sprake is van een ongegronde klacht.

Cijfers
Het wettelijk tuchtrecht bestaat ten aanzien van artsen,
apothekers, tandartsen en verloskundigen al vele
decennia. In die decennia heeft het aantal klachten
tegen die beroepsgroepen een gestage stijgende lijn
getoond. De laatste jaren is echter het aantal klachten
redelijk stabiel. In onderstaand overzicht wordt
aangegeven het aantal klacht tegen de verschillende
artsen bij de regionale tuchtcolleges, met daarachter het
aantal klachten dat gegrond is verklaard.

Casus
Enige tijd geleden heeft het Centraal Tuchtcollege voor
de Gezondheidszorg een van de weinige uitspraken
gedaan die rechtstreeks betrekking hebben op het werk
van een geneeskundig adviseur bij een particuliere
verzekeringsmaatschappij9. Een man had een verkeers-
ongeval gehad, De verzekeringsmaatschappij van de
veroorzaker had aansprakelijkheid erkend. De aange-
klaagde arts was werkzaam als medisch adviseur bij die
verzekeringsmaatschappij. In het kader van een discussie
over de toerekening van de schade aan het ongeval
verzocht de arts een neuroloog om het dossier te
bestuderen en bepaalde vragen te beantwoorden. Door
de arts werd het dossier niet geanonimiseerd en boven-
dien werd het slachtoffer van deze gang van zaken niet
op de hoogte gesteld. Hij kwam daar echter toch achter,
toen in de gerechtelijke procedure de antwoorden van
de neuroloog werden overgelegd. Ongetwijfeld zullen
die antwoorden voor het slachtoffer niet gunstig zijn
geweest, want deze diende tegen de arts een klacht in bij
het Tuchtcollege. De klacht behelsde dat de arts zonder
toestemming van het slachtoffer gegevens aan de neuro-
loog had verstrekt. Volgens het slachtoffer betekende
dat een schending van het beroepsgeheim.

aangegeven dat daarbij aansluiting moet worden
gezocht bij art. 6 EVRM8. Ook de uitspraak dient
ingevolge art. 6 EVRM in het openbaar te worden
uitgesproken, met inachtneming van de hiervoor
genoemde uitzonderingen. 

Maatregelen
Na afronding van het onderzoek ter zitting moet het
tuchtcollege binnen twee maanden de eindbeslissing
geven. Een eindbeslissing kan zijn:
- klager is niet-ontvankelijk;
- de klacht wordt afgewezen;
- de klacht wordt gegrond verklaard en er wordt een

maatregel wordt opgelegd.

De Wet BIG kent de volgende maatregelen:
a. waarschuwing;
b. berisping;
c. geldboete van ten hoogste € 4.500;
d. schorsing van de inschrijving in het register voor

ten hoogste een jaar (eventueel in combinatie met
een geldboete);

e. gedeeltelijke ontzegging van de bevoegdheid in het
register ingeschreven staande het betrokken beroep
uit te oefenen;

f. doorhaling van de inschrijving in het register.

Het tuchtcollege kan, ongeacht de beslissing, bepalen
dat de (geanonimiseerde) eindbeslissing om redenen
aan het algemeen belang ontleend wordt bekend
gemaakt in de Nederlandse Staatscourant en aan-
geboden wordt aan door het tuchtcollege aangewezen
tijdschriften of nieuwsbladen ter publicatie. 

Hoger beroep
Tegen een eindbeslissing van het regionale tuchtcollege
kan in beroep worden gekomen bij het Centraal Tucht-
college in Den Haag. Dit college bestaat uit drie juristen
en twee artsen. Het beroep kan worden ingesteld door de
aangeklaagde arts, de klager of door de inspecteur voor de
gezondheidszorg. De klager kan echter alleen in beroep
gaan voor zover in eerste aanleg zijn klacht is afgewezen
of voor zover hij niet-ontvankelijk is verklaard. 

8 Tweede Kamer 1985-1986, 19522, nr 3, blz. 131.

1999 2000 2001 2002 2003

Huisartsen 186/36 230/40 184/31 160/31 218/38

Wnd huisartsen 59/18 42/8 42/11 31/7 26/6

Specialisten 377/58 369/41 293/38 291/66 299/43

Assistenten 28/1 23/4 27/1 18/1 20/6

Soc.geneeskundigen 38/4 43/6 42/11 27/2 46/5

Overige artsen 136/7 81/7 84/6 70/9 113/11

9 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

31 augustus 2004, TvGr 2004/59.



erin dat de klacht tegen de medisch adviseur niet
gegrond werd verklaard. 

Deze uitspraak sluit goed aan bij de praktijk, waarin een
medisch adviseur/een verzekeringsmaatschappij met
regelmaat medisch specialisten of anderen inschakelen
teneinde een standpunt in te kunnen nemen met
betrekking tot aansprakelijkheid, de schade en het
causaal verband tussen beide. Alhoewel er best iets voor
te zeggen is dat dit niet zou mogen geschieden zonder
dat de betrokkene daarvan afweet, vindt het Centraal
Tuchtcollege het niet tucht-rechtelijk verwijtbaar indien
dat niet gebeurt. Wel kan men zich afvragen of er in
dergelijke situaties sprake is van een beoordeling van de
gezondheidstoestand zoals bedoeld in artikel 7:446 lid 5
BW. Indien dat namelijk het geval is, dan komt aan de
betrokkene een inzage- en blokkeringsrecht toe op
grond van artikel 7:464 lid 2 sub b.10 Het zou interessant
zijn om de visie van het Centraal Tuchtcollege daarop te
vernemen.

De arts bracht als verweer primair naar voren dat de
werkzaamheden waarover geklaagd werd geen
individuele gezondheidszorg behelsden, zodat klager
niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard.
Subsidiair gaf de medisch adviseur aan dat de
geconsulteerde neuroloog tot de functionele eenheid
behoorde, zodat de toestemming van het slachtoffer
voor het verstrekken van gegevens niet nodig was.

Het Centraal Tuchtcollege oordeelde uiteindelijk dat
het slachtoffer wel ontvankelijk was in zijn klacht,
aangezien het ging om de beoordeling van zijn
gezondheidstoestand. Inhoudelijk gaf het Centraal
Tuchtcollege aan dat het de arts vrijstond om een
neuroloog in te schakelen, waarbij het Centraal
Tuchtcollege verwees naar de beroepscode van het
GAV. Naar de mening van het Centraal Tuchtcollege
behoorde de neuroloog tot de functionele eenheid van
de arts. Anonimisering van de gegevens was daarom
niet nodig, mede omdat de geconsulteerde neuroloog
ook een beroepsgeheim had. Wel was het beter
geweest, zo vond het Centraal Tuchtcollege, indien
het slachtoffer van de inschakeling van de neuroloog
op de hoogte was gesteld. Het een en ander resulteerde
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10 Zie nader E.J. Wervelman & E.J.C. de Jong; Misverstanden

en oplossingen rondom het inzage- en blokkeringsrecht 

in civiele zaken; enkele praktijkvoorbeelden. TvGr 2005,

nr 2.

In het afgelopen jaar is een inventarisatie gemaakt van
de deelname van GAV-leden aan ICT-groepen.
Er is een lijst gemaakt van groepen en contact-personen.
Ongeveer 130 GAV-leden zijn aangemeld bij één of meer
groepen.
Totaal zijn nu 21 groepen geregistreerd en van een GAV-
nummer voorzien. 
Een deel van de activiteiten binnen de aandachts-
commissies Leven, AOV en Personenschade kan als ICT-
activiteit worden opgevoerd (maximaal twee uur per
vergadering voor in aanmerking komende activiteiten).
Jaarlijks dient een aanwezigheidsoverzicht en een
samenvatting van de activiteiten per groep aan de
Registratiecommissie te worden toegezonden. De
werkwijze is bekend bij de contactpersonen.
Vooralsnog worden geen inhoudelijke eisen gesteld.
Het aantal bestede uren dient minimaal 8 en maximaal
20 te bedragen (naast 20 uur reguliere nascholing en
andere activiteiten tot totaal 40 uur).

Voor de groepen, die ook bij de SGRC staan aangemeld
is van belang dat de SGRC wel een aantal eisen stelt. Zie
voor uitgebreide informatie http://knmg.artsennet.nl;
onder herregistratie en intercollegiale toetsing. Daarop
wordt onder andere vermeld dat tenminste 75% van de
leden geregistreerd dient te zijn als verzekeringsarts.
De vertegenwoordigers van de bij de SGRC aangemelde
groepen zijn daarop recent gewezen door  het bureau
van de SGRC. Het GAV-bestuur onderzoekt thans de
mogelijkheid van gelijkstelling van GAV-registratie en
registratie als verzekeringsarts voor ICT-activiteiten. 
Door de NVVG is hierop vooralsnog niet afwijzend
gereageerd. Besluitvorming zal nog plaatsvinden. 
Nader bericht daarover volgt via het GAV-bestuur.
Of er uiteindelijk sprake zal zijn van volledige gelijk-
stelling zal mede afhangen van de toekomstige
opleiding.
Voor verdere inlichtingen en opmerkingen kunt u
contact opnemen met ondergetekende of één van de
andere leden van de Registratiecommissie.

Van de GAV-Registratiecommissie
J.H. Folbert*

* J.H. Folbert, arts M&G, medisch adviseur RGA.
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DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT BRUNO’S

Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan 

het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van

iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er

heel wat mensen zijn die niet aan dit beeld voldoen. Bij-

voorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking,

nierziekte of kanker. U zou ze graag helpen maar vindt het

risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten?

Via een professioneel samenspel van maatschappij,

assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch

een oplossing op maat te vinden in de vorm van een

specifieke herverzekering. Op basis van grote expertise,

aanpassingen van sterftetabellen en een stevige finan-

ciële grondslag kunnen wij ook voor cliënten met een

sterk verhoogd medisch risico met een offerte komen.

Hoe het precies werkt is minder van belang dan dat

het werkt. Inmiddels 100 jaar lang. Staat u voor zo’n

vraag, bedenk dan dat het geen onoplosbaar dilemma

hoeft te zijn.
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Stichting tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO)

Jaarverslag 2005

Het bestuur werd gedurende het jaar 2005 gevormd door:

Dhr. K. de Wilde, voorzitter,
Mw. G.A. van Beelen, penningmeester,
Dhr. M.L.A. Schotel, secretaris (vanaf 27-06-2005)
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf, 
Dhr. J.J. Meulenkamp, 

Het bestuur werd ondersteund door:
Dhr. S.J.H. Eggen,
Dhr. W.G. Fontein,
Dhr. F.S.L. Schmidt,
Dhr. M.L.A. Schotel (tot 27-06-2005).

Gedurende de eerste helft van 2005 was er geen formele secretaris. Per 27-06-2005 nam de heer Schotel in
formele zin deze taak op zich, de feitelijke secretariële werkzaamheden werden door de bestuursleden onderling
verricht.

Het bestuur vergaderde in 2005 vijf maal.

De hoofdactiviteit van de Stichting is het uitgeven van GAVscoop. In 2005 werden drie uitgaven gerealiseerd.
GAVscoop werd verzonden aan de leden van de GAV en aan 19 externe abonnees waarvan 16 betalende. Het
drukwerk werd verzorgd door drukkerij Goudkuil, de lay-out door HieroSign.

In 2005 konden 88 pagina’s worden uitgegeven. De drie uitgaven kenmerkten zich door een breed overzicht van
het werkterrein van de medisch adviseur in particuliere verzekeringszaken.

In iedere uitgave verscheen een paginagrote advertentie van een verzekeraar, daarnaast werd een kleine annonce
opgenomen.

De commissie Dr. Evert Bosch Prijs rondde in 2005 de oriënterende werkzaamheden af en zal begin 2006 een
definitief voorstel aan het Bestuur van de GAV presenteren. 
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Wenken voor
auteurs

Lever uw tekst per email of op papier enkelzijdig en
een 3,5 inch diskette aan, met vermelding van
adresgegevens en telefoonnummer. 
Soort tekstverwerkingsprogramma (liefst "Word")
aangeven, alsmede onder welke naam het digitale
bestand is opgeslagen. 
Houd een marge aan van minimaal 4 cm aan beide
zijden. Tekst zo "plat" mogelijk, d.w.z. geen tabs of
inspringen. Kopjes niet in hoofdletters. Geef in de
tekst de plaats van evt. grafieken, tabellen of formules
aan, lever deze als schets (liefst het origineel, voor het
geval het nodig is deze schets te moeten scannen) bij.
Geef aan of de schets retour moet. Sla een document
met de optie "snel opslaan" uitgeschakeld als
tekstbestand op, geef het een titel en sluit af met:
.TXT. Bijvoorbeeld: Colofon.TXT. 
Vermeld literatuurverwijzingen als nummer tussen
haakjes (niet in superscript) in de tekst en de inhoud
ervan aan het eind van het artikel. Hanteer voor
literatuurverwijzing de gebruikelijke gangbare
methodiek (Vancouver). 
Vermeld indien gewenst een correspondentie-adres dat
bij het artikel kan worden geplaatst.
Met het inzenden verklaart een auteur dat: 
1. het volledige auteursrecht inclusief de rechten op

publicatie op electronische netwerken (internet)
wordt overgedragen aan de redactie van het
tijdschrift; 

2. het artikel niet tegelijkertijd elders is aangeboden,
of reeds geaccepteerd of gepubliceerd is*; 

3. met name genoemde personen die op enigerlei
wijze hebben bijgedragen aan het tot stand komen
van het artikel akkoord gaan met het noemen van
hun naam. 

4. hij/zij toestemt in een redactionele beoordeling en
bewerking van het artikel. 

* In overleg met de redactie kan hiervan afgeweken worden.



Agenda
De agenda wordt verzorgd door de redactie van GAVscoop. De agenda is bestemd voor de leden van de GAV.
De GAV-ledenvergaderingen zijn besloten en uitsluitend toegankelijk voor GAV-leden en genodigden. Ook de
genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk. Agendapunten die van belang kunnen zijn voor
de leden van de GAV kunt u aanmelden via e-mail: gavscoop@gav.nl. Vermeld hierbij: locatie, datum, kosten,
titel, organisator, doelgroep, adres en telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele
bijzonderheden.

2006
14 en 15 september GAV-cursus: Toets en voordracht scripties. Zie GAVscoop 

oktober 2004, pagina 50.

26 september Tuchtrecht anno 2006

Aanvang 14.00 uur, locatie AMC Amsterdam

Doelgroep bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundigen

Organisatie: Benecke

Kosten : 295 Euro excl. BTW

Info www.benecke.nl of 020-6966349

5 oktober Studiedag:”Watskeburt?”

Aanvang 08.30 uur, locatie Congrescentrum Meerwold,

Groningen

Organisatie Studiekring Noord voor verzekerings- en

bedrijfsartsen

Aanmelding 100 Euro over te maken op 9236889 

tnv Studiekring Noord te Winsum

Info www.studiekringnoord.nl, email info@studiekringnoord.nl

7 november Werken met kanker

Aanvang 13.30 uur, locatie AMC Amsterdam

Organisatie: Benecke

Kosten : 295 Euro excl. BTW

Info www.benecke.nl of 020-6966349

9 en 10 november GAVdagen

Locatie hotel De Heerlijckheid, Ermelo. Nadere info volgt

16 november GAV-ledenvergadering, locatie volgt

2007
9-11 mei ICLAM, 

Locatie: Berlijn, Congress Centre BCC
Kosten : informatie volgt (augustus 2006)
Info: www.iclam.org
Info: www.iclam2007.de

Colofon
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