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Van de redactie
De taken van de redactie van GAVscoop zijn zeer
divers. Anders dan bij een groot tijdschrift als het
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde of een
dagblad is er geen of weinig ruimte voor specialisatie.
De redactieleden verenigen in zich alle taken, die bij
deze grotere collega’s over meerdere personen zijn
verdeeld. Dat is niet alleen maar een nadeel. Hoewel
dit extra werk met zich meebrengt, leidt dit ook
tot afwisseling, bijvoorbeeld in de vorm van
administratieve handelingen. Ons abonnementenbestand is weliswaar niet zeer groot, maar vergt wel
van tijd tot tijd aandacht. Correspondentie met
abonnees kan immers niet blijven liggen. Dit geldt
ook voor die met adverteerders of in dit geval, laten
wij bescheiden blijven, de adverteerder. En zo zijn er
meer zaken die de aandacht van de redactie vragen.
De lay-out van GAVscoop ligt weliswaar in de
deskundige handen van de medewerkers van
HieroSign, de aansturing ligt evenwel bij de redactie.
De afgelopen periode is binnen de redactie deze
layout onderwerp van gesprek en frequente
emailwisseling geweest. De lay-out, er op gericht
GAVscoop een eigen gezicht te geven met een

overzichtelijke en rustige uitstraling, hebben wij op
punten en komma’s beoordeeld. Er zullen enige
veranderingen worden doorgevoerd, deels reeds in dit
nummer. Deze veranderingen zullen de doorsnee lezer
overigens nauwelijks opvallen, maar zullen wel leiden
tot een betere continuïteit.
Wat wellicht wel op zal vallen is de wat andere, naar
wij hopen overzichtelijker, indeling van de voorpagina.
In essentie gaat het bij de voorpagina en uiteraard bij
het blad zelf, om de inhoud, echter de huidige
indeling nodigt misschien nog wat meer uit tot lezen.
Wat dat laatste betreft zijn wij er naar mijn idee weer
in geslaagd een aantal lezenswaardige stukken te
bundelen, ditmaal rond het thema pijn. Verder, hoe
kan het anders nu het medisch tuchtrecht zo in de
belangstelling staat, een kritische beschouwing over
een uitspraak van het medisch tuchtcollege. Wij
hopen dat deze beschouwing de eerste is van een serie,
ter lering ende vermaak. Het streven zal daarbij zijn de
te becommentariëren uitspraak in zijn geheel op de
website gavscoop.nl op te nemen voor diegenen, die
echt van de hoed en de rand willen weten.
K . d e Wi l d e
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Van het bestuur
Wa a r o m o p e n h e i d ?
Moet iedereen gelijk zijn of is het voldoende om
iedereen gelijke mogelijkheden te bieden? De
vereniging als besloten club of een open forum voor
iedereen met belangstelling voor ons mooie vak?
“Geloofsbelijdenissen over een goede communicatie”,
zoals iemand het onlangs noemde. Onderling en naar
buiten toe. Daar kunnen we niet mee ophouden,
integendeel, maar we moeten ook handelen. Niet
achteroverleunen en wachten tot een ander het
gedaan heeft, ook zelf aanpakken, maar wel als
vereniging, dus gecoördineerd, in overleg.
Openheid dus, de vereniging openstellen voor alle
artsen met interesse in ons vak. Gewone leden: zij die
werken als medisch adviseur en bijzondere leden, de
overigen, de belangstellenden.
Bij deze openheid past het niet meer om als eis te
stellen dat een GAV-lid ook een RGA-registratie moet
hebben. Laat ieder dat voor zichzelf bepalen. En als
iemand een RGA-opleiding wil volgen, waarom zou
hij dan automatisch GAV-lid moeten worden? Laat
deze koppeling vallen, dan zijn we straks met meer en
kunnen we meer.
De GAV als forum, zoals bij de laatste vergadering van
13 september 2007 beproefd. Het werkt! We hebben
gesproken over het oude zeer en het is al voor een
groot deel opgelost. Laat weten wat u ervan vindt, uw
vereniging als forum, voor discussie en gezamenlijk
handelen.

Hoe reageert een eeuwoude vereniging op de
veranderende tijden? Door het bestaande en beproefde
te codificeren of door een open, nieuwsgierige
instelling voor het nieuwe?
Opsommend:
• De maatschappij verandert sneller dan ooit.
Mensen zijn beter geïnformeerd en daardoor
kritischer. Publiek, bedrijf, aanpalende disciplines,
maar ook vakgenoten stellen vragen.
• Medische kennis neemt in omvang toe; we werken
specialistischer, we moeten bijblijven.
• De overheid geeft taken op en laat het over aan
“het veld”, maar blijft wel met argusogen toekijken.
Verschuivingen van de sociale verzekeringen naar
de particuliere verzekeraars, op het gebied van
arbeidsongeschiktheid en ziektekostenverzekeringen, nu listig zorgverzekeringen
genoemd.
• Claimcultuur, mensen willen geld zien ter
compensatie van tegenspoed en advocaten zien er
brood in. Hoe houden we onze rug recht in het
gekrakeel tussen partijen?
Hoe te reageren? Vasthouden aan het oude, vastbijten
in formalisme? Het accent op vorm of inhoud? Is het
goed genoeg als de punten en komma’s maar op de
juiste plaats staan of hebben we ook iets wezenlijks te
zeggen, dat desnoods wat ruwer geformuleerd wordt?

S . P. I s r a ë l s
Vo o r z i t t e r G AV
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Simuleren en Coachen
Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach en dr. M. Jelicic*

Het klinkt Amerikaans, maar schijnt inmiddels ook in
ons land voet aan de grond te krijgen: bureaus die
hun cliënten trainen in hoe zij symptomen zo kunnen
etaleren dat hun verzekerings- of uitkeringsclaims
worden gehonoreerd. Deze praktijk staat in de
literatuur te boek als coachen. Het gevaar ervan is dat
het simulanten onzichtbaar maakt. Deze bijdrage gaat
over simulerende patiënten, in welke mate coaching
hen onzichtbaar maakt en wat daar aan te doen valt.

Amerikaanse auteurs als Mittenberg en collega’s (2002)
het percentage simulanten op 30% bij verzekeringstechnische verwijzingen voor neuropsychologisch
onderzoek. Voor de categorie van strafrechtelijke
verwijzingen komen Mittenberg en medewerkers tot
een beargumenteerde schatting van 20%. Dat zulke
cijfers zijn verbonden met de Amerikaanse rechtscultuur en daarom niet onverkort op Europese
verhoudingen van toepassing verklaard kunnen
worden is een terechte kanttekening. Maar ook
Europese auteurs rapporteren dat het simuleren van
symptomen – althans bij bepaalde ziektebeelden en
binnen een afgebakende context – geen triviaal
fenomeen is. De Duitse studie van Merten en collega’s
(2006) richtte zich op patiënten die vanwege
pijnklachten (en met bijvoorbeeld een diagnose van
fibromyalgie) in aanmerking wensten te komen voor
een uitkering. Deze studie schatte het percentage
simulanten op 40%. De Nederlandse studie van
Schmand en medewerkers (1998) onderzocht de
integriteit van symptomen bij patiënten met
whiplashklachten. De auteurs schatten het percentage
simulanten in deze groep op rond de 60%, althans als
de patiënten om verzekeringstechnische redenen
waren verwezen. In meer recent onderzoek vonden
Van Hout en collega’s (2006) in hun groep van
patiënten met klachten bij toxische encephalopathie
dat 27% van hen ronduit suspect presteerde.
Een derde oorzaak van de toegenomen belangstelling
voor simulanten heeft te maken met wetgeving. Zowel
in het Anglo-Saksische als in het continentale recht
zijn allerlei voorbeelden aan te treffen van nieuwe
regelgeving die erop is gericht de positie van
slachtoffers en patiënten te versterken. Het gaat dan
om de aansprakelijkheid van werkgevers voor
beroepsziekten en arbeidsongevallen, het recht van
slachtoffers om zich als belanghebbende partij te
voegen in het strafproces, maar ook om het recht van
patiënten op een kopie van hun medisch dossier (dat
zij vervolgens aan derde partijen ter beschikking
kunnen stellen; zie daarover Van Egmond, 2005).
Alhoewel moeilijk met precieze cijfers te onderbouwen
(maar zie Van Egmond, 2005), is er reden om te
vermoeden dat een aanzienlijk percentage patiënten
nog andere belangen heeft dan alleen maar beter
worden: dergelijke belangen kunnen te maken hebben
met verzekeringsuitkeringen, verblijfsvergunningen en
schadevergoedingen. Behandelaars realiseren zich vaak
niet dat hun patiënten er zo’n soort agenda op
nahouden. Dat is een ideaal decor voor het veinzen
van symptomen en tekortkomingen.

Simulerende patiënten
Simulerende patiënten zijn beschreven bij zulke uiteen
lopende aandoeningen als fibromyalgie, chronische
vermoeidheid, toxische encephalopathie, whiplash
klachten, posttraumatische stress stoornis en
dissociatieve beelden. In de laatste jaren is het aantal
artikelen over simulerende patiënten spectaculair
toegenomen. Themanummers over het onderwerp van
tijdschriften als Behavioral Sciences and the Law (2006),
International Journal of Forensic Psychology (2006),
Journal of Personality Assessment (2007) en Praxis der
Rechtspsychologie (2007) zijn wat dat betreft veelbetekenend. Deze belangstelling heeft een aantal
oorzaken.
Om te beginnen is iedereen het er inmiddels over eens
dat, als artsen en psychologen het alleen moeten
hebben van hun timmermansoog, zij simulerende
patiënten tenminste 8 van de 10 keer over het hoofd
zien (Rosen & Phillips, 2004). Zoals een auteur schrijft:
“A good poker player probably knows better than a
mental health professional whether or not a person is
lying. A psychiatrist is a doctor, not a lie detector”
(Raifman, 1983; p. 115). Artsen en psychologen zijn
vanwege hun opleiding begrijpelijkerwijze behept met
een truth bias (Richman et al., 2006). Die leidt ertoe
dat zij gesimuleerde symptomen voor authentieke
klachten aanzien. Dat zou geen probleem zijn als
simulerende patiënten een zeldzaamheid waren.
Maar - en dat is een andere reden voor de belangstelling waarin het onderwerp zich mag verheugen prevalentiestudies laten één ding duidelijk zien: de
oudere opvatting dat patiënten zelden symptomen
veinzen, valt onmogelijk vol te houden. Zo schatten

* Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach en dr. M. Jelicic,
Capaciteitsgroep Experimentele Klinische Psychologie,
Faculteit der Psychologie, Universiteit Maastricht,
Postbus 616, 6200 MD Maastricht.
E-mail: H.Merckelbach@psychology.unimaas.nl
resp. M.Jelicic@psychology.unimaas.nl
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Te s t s

opgespoorde simulanten tussen de 0 (Hickling et al.,
2002) en 20% (Rosen & Philips, 2004) variëren.
Ook in Nederland bestaan er simulatietests die een
bijna perfecte specificiteit (>95%) koppelen aan een
redelijke sensitiviteit (>70%). Twee evidente
voorbeelden zijn de Amsterdamse Korte Termijn
Geheugentest (AKTG; Schmand & Lindeboom, 2004) en
de Nederlandse versie van de Structured Inventory of
Malingered Symptomatology (SIMS; Merckelbach &
Smith, 2003). De AKTG is een geheugentaak die
gevoelig blijkt voor de neiging van simulanten om
overdreven slecht te presteren op simpele
geheugentaken. De SIMS is een zelfrapportage maat
die de simulanten detecteert op grond van hun
voorliefde voor non-existente, zeldzame of bizarre
symptomen.

Een vierde factor die bijdraagt aan de interesse voor
het onderwerp is dat de diagnostische mogelijkheden
om simulanten op te sporen zijn toegenomen. In de
afgelopen jaren zijn er op enige schaal tests ontwikkeld waarmee – in elk geval in het psychologisch
laboratorium – diegenen die psychiatrische symptomen
en cognitieve defecten veinzen, effectief kunnen
worden gedetecteerd. Vaak gaat het om Amerikaanse
instrumenten, waarvan voor een deel ook Nederlandse
versies bestaan (zie bijvoorbeeld: Geraerts et al., 2007;
Merckelbach & Smith, 2003). De essentie van deze tests
is dat ze antwoordstrategieën peilen die typisch zijn
voor simulanten: anders dan bonafide patiënten zullen
simulanten vaker zeggen last te hebben van zeldzame of
non-existente symptomen en onwaarschijnlijke
combinaties van symptomen. Ook zullen ze op nogal
aselecte wijze de meest uiteenlopende symptomen
rapporteren. Daarbij proberen simulanten de indruk te
vestigen dat hun symptomen bijzonder ernstig zijn, zo
ernstig dat ze slechter dan echte patiënten en soms
zelfs onder kansniveau presteren (Conroy & Kwartner,
2006; Rogers & Payne, 2006).
Diverse overzichtsartikelen hebben inmiddels de
diagnostische kwaliteit van de voorhanden zijnde
simulatietests onder de loep genomen (zie voor
voorbeelden: Berry et al., 2006; Blaskewitz & Merten,
2007). Een belangrijk uitgangspunt in veel van deze
overzichtsartikelen is dat simulatietests op de eerste
plaats veilig behoren te zijn (Greve & Bianchini,
2004). Dat wil zeggen: ze moeten primair voorkomen
dat een bonafide patiënt als simulant wordt
afgeschilderd. Nog weer anders gezegd: de kans op
vals-positieve fouten moet zo gering mogelijk zijn en de
specificiteit van de test - het percentage bonafide
patiënten dat als zodanig wordt geïdentificeerd - moet
daarom bij voorkeur de 100% benaderen. Van
secundair belang is de sensitiviteit van de simulatietest. Het gaat dan om de kans op vals-negatieve fouten
- simulanten die voor bonafide patiënten worden
gehouden - en de inverse daarvan, namelijk het
percentage simulanten dat door de test wordt
ontmaskerd. Ook al is de kans op vals-negatieven
aanzienlijk en dus de sensitiviteit aan de magere kant
- zeg 70% - dan nog kan een simulatietest een
waardevolle toevoeging aan het diagnostisch
instrumentarium zijn1. Zo’n percentage van 70% krijgt
immers pas reliëf als het wordt afgezet tegen wat er
gebeurt als men geen simulatietest inzet. Vanwege de
eerder genoemde truth bias zal dan het percentage

Mensen kunnen verschillende wegen bewandelen om
zich voor te bereiden op een expertiseonderzoek
waarin moet worden vastgesteld of zij in aanmerking
komen voor een uitkering. Een simpele manier is om
het internet af te speuren naar tests. Er zijn nogal wat
sites over simulatietests te vinden en soms beschrijven
ze de tests tot op het niveau van afkappunten
waarboven of waaronder men moet presteren om als
bonafide patiënt te worden aangemerkt (Bauer &
McCaffrey, 2006)2.
Een grondiger voorbereiding is aan de orde indien een
gespecialiseerde advocaat - al dan niet in samenwerking met een expert - de cliënt traint in hoe deze
simulatietests moet invullen opdat zijn of haar
klachten authentiek overkomen. Enquêtes onder
Amerikaanse letselschadeadvocaten suggereren dat een
ruime meerderheid van hen cliënten - met bijvoorbeeld whiplashklachten - voorbereidt op expertiseonderzoek (Essig et al., 2001). Vaak neemt zo’n
voorbereiding al snel een uur in beslag, waarin de
cliënt wordt bijgepraat over symptomen (van
bijvoorbeeld mild traumatisch hersenletsel) en
simulatietests3. Er bestaat hilarische casuïstiek over dit
type attorney coaching. Zo beschrijft Rosen (1995) hoe
de slachtoffers van een scheepvaartongeval nog
nauwelijks een voet aan wal hadden gezet of ze
werden door letselschadeadvocaten al ingewijd in de
finesses van de posttraumatische stress stoornis.
Youngjohn (1995) bespreekt het geval van een
werknemer die beweerde een traumatisch hersenletsel
te hebben overgehouden aan een futiel bedrijfsongeval. De man wenste zodoende in aanmerking te

1

2

Coaching

Dit punt valt ook psychometrisch nader te onderbouwen.
Bij een simulatietest met een specificiteit van 1.0 (100%)
en een sensitiviteit van 0.31 (31%) is de positive
predictive power altijd 100%. Dat wil zeggen: wie boven
het afkappunt op de test scoort, is een simulant
(zie Greve et al., 2004).
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Het is met name de zogenaamde Test of Memory
Malingering (TOMM; Tombaugh, 1996), die op internet
sites gedetailleerd wordt beschreven. Om die reden valt te
betwijfelen of het instrument nog wel langer bruikbaar is.
3 Waarbij vooral de validiteitsschalen van de MMPI-2
(Hathaway & McKinley, 1989) een populair onderwerp
van coaching zijn.
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komen voor een uitkering. Tijdens het neuropsychologische expertiseonderzoek werd een simulatietest
ingezet. Daarbij versprak de werknemer zich door trots
te melden dat hij een artikel had gelezen over de
principes achter de test. Later gaf zijn advocaat toe dat
hij de werknemer had voorzien van deze informatie.
Het verschijnsel duikt ook op in de romanliteratuur. In
Strip-Tease van Carl Hiassen (1993) claimt de
hoofdpersoon een posttraumatische stress stoornis die
hij zou hebben opgelopen bij het ontdekken van een
kakkerlak in zijn yoghurt. De letselschadeadvocaat, die
hij in de armen neemt, adviseert hem zo snel mogelijk
een dokter op te zoeken: “as soon as possible and as
often as possible. It’s important to document your pain
and suffering. It will help determine the final damages”,
waarna een nog specifiekere instructie volgt. Het lijkt
op de tips die een Nederlandse letselschadeadvocaat op
zijn website aan toekomstige clientèle geeft: “als u
klachten heeft, gaat u dan direct naar uw huisarts. Denk
niet te snel ‘het gaat wel over’. Dit kan later veel
onprettige discussies opleveren. Vooral als het gaat om
niet of nauwelijks objectiveerbare klachten (..) Bij
bijvoorbeeld het whiplashsyndroom bestaat een door
aansprakelijkheidsverzekeraars veel aangehangen
richtlijn dat de kenmerkende klachten zoals hoofdpijn
en nekpijn direct na het ongeval aanwezig moeten zijn
geweest.”
We weten niet op welke schaal coaching in ons land
voorkomt. Dat het voorkomt, staat wel vast. Nog niet
zo lang geleden kondigde een Utrechts bureau in een
huis-aan-huis blad trainingen aan waarin mensen
konden leren hoe zij symptomen zo kunnen etaleren
dat hun verzekerings- of uitkeringsclaims worden
gehonoreerd.

procenten, vaak tot onder de 30% (Gunstad & Suhr,
2001). Indien echter aldus gecoachte simulanten zich
geconfronteerd zien met niet één enkele, maar
meerdere simulatietests, dan blijken ze het weer
moeilijk te vinden op al die tests geloofwaardig over te
komen (Gorny & Merten, 2005).
In eigen onderzoek (Jelicic et al., 2006) gingen we na
in welke mate coaching de sensitiviteit van de
Nederlandse SIMS aantast. De SIMS (Merckelbach &
Smith, 2003) is, zoals gezegd, een zelfrapportage
instrument dat jacht maakt op non-existente of
bizarre symptomen. In onze studies werkten we met
verschillende groepen simulanten, allen studenten die
zich moesten inleven in de rol van een verdachte die
psychotische symptomen veinst. Naïeve simulanten
werd alleen gevraagd om zulke symptomen te veinzen.
Gecoachte simulanten kregen informatie over geloofwaardige symptomen, maar bovendien werden ze
gewaarschuwd dat ze aan simulatietests zouden
worden onderworpen. Uiteindelijk kregen zowel de
naïeve als de gecoachte simulanten de SIMS. Zoals
tabel 1 laat zien, was het percentage vals-negatieven in
de gecoachte groep bijna drie maal zo hoog als dat in
de naïeve groep.
In een tweede studie (Jelicic et al., 2007) keken we
naar het effect van coaching op de SIMS en de
Amsterdamse Korte Termijn Geheugentest (AKTG;
Schmand & Lindeboom, 2004). Anders dan de SIMS, is
de AKTG een echte (geheugen)prestatietaak. Dit keer
moesten simulanten – studenten – zich inleven in de
rol van een verkeerslachtoffer dat een traumatisch
hersenletsel veinst. Opnieuw werkten we met groepen
van naïeve en gecoachte simulanten. Beide groepen
kregen de SIMS en de AKTG voorgeschoteld. Bij de
AKTG vonden we dat coaching wederom tot een
verdrievoudiging van het aantal vals-negatieve fouten
leidt. Dit keer bleek echter de SIMS beter bestand
tegen coaching: het niveau van vals-negatieve fouten
bleef hier op 10% steken. Dat laatste heeft
waarschijnlijk met het volgende te maken. Ofschoon
de SIMS een breed scala aan symptomen peilt, zijn de
quasipsychotische symptomen er aanmerkelijk beter
in vertegenwoordigd dan klachten die te maken
hebben met mild hersenletsel. Coaching gericht op
psychotische symptomen tast daarom de diagnostische slagvaardigheid van de SIMS vermoedelijk meer
aan dan coaching gericht op mild hersenletsel.

Effect van coaching
Als coaching de diagnostische scherpte van simulatietests aantast, dan is dat maar in één richting. Coaching
zal het aantal vals-positieve fouten (bonafide patiënten
die voor simulanten worden gehouden) niet doen
toenemen, maar het aantal vals-negatieve fouten
(simulanten die voor eerlijke patiënten worden
aangezien) potentieel wél. Anders gezegd: coaching
kan de sensitiviteit van simulatietests ondermijnen.
Er is het nodige onderzoek gedaan naar de omvang
van dat effect (zie voor een overzicht Blaskewitz et al.,
2007). Daarbij is het volgende komen vast te staan. Als
simulanten van tevoren enkel zijn geïnstrueerd over
welke symptomen bij het te veinzen ziektebeeld
horen, dan zijn de gebruikelijke simulatietests meestal
nog steeds redelijk succesvol in het opsporen van
simulanten; zij weten dan hun redelijk hoge
sensitiviteit te handhaven (Rose et al., 1998). Anders
wordt het als simulanten intensief worden gecoacht,
dat wil zeggen als zij worden gewaarschuwd voor
simulatietests en bijgepraat over de principes
daarachter. In dat geval keldert de sensitiviteit van
veel simulatietests al snel met enkele tientallen
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Studie 1 SIMS
Studie 2 SIMS
AKTG
Tabel 1
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Naïeve
simulanten
7%
10%
10%

Gecoachte
simulanten
20%
10%
30%

Percentage vals-negatieven (simulanten die als eerlijk
worden geclassificeerd) en het effect van coaching
daarop in studie 1 (simuleren van psychose) en
studie 2 (simuleren van hersenletsel).

Wa t t e d o e n ?

ondermijnen, valt tuchtrechtelijke actie te overwegen.
De ethische code die door het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP) wordt gebezigd kent bijvoorbeeld de
volgende bepaling: “de psycholoog onthoudt zich van
gedragingen waarvan hij weet of redelijkerwijze kan
voorzien dat zij het vertrouwen in de wetenschap der
psychologie, de psychologiebeoefening of van collega’s
kunnen schaden” (Soudijn, 2004; p. 196). Coaches
ondermijnen het vertrouwen in de psychodiagnostiek
en schenden derhalve deze bepaling, wat een
aanknopingspunt biedt voor tuchtrechtelijke actie
tegen hen.
De beste waarborgen tegen coaching biedt meer
wetenschappelijk onderzoek naar simulerende
patiënten en hoe zij te detecteren zijn. Te denken valt
aan het ontwikkelen van testparameters die dermate
technisch zijn dat zelfs intensief gecoachte simulanten
nauwelijks in staat mogen worden geacht deze
effectief te manipuleren. Een goed voorbeeld is het
zogenaamde primacy effect. Wie een lijst met woorden
krijgt voorgelezen en die dan vervolgens moet
reproduceren, zal eerder en vaker de eerste woorden
van de lijst noemen. Dat is het primacy effect. Normale
proefpersonen vertonen zo’n primacy effect, maar ook
patiënten met serieuze neurologische aandoeningen.
Simulanten vertonen zo’n primacy effect veel minder,
zelfs als ze zijn gecoacht (Suhr, 2002). Dat heeft te
maken met het calibratieprobleem waarvoor
simulanten zich gesteld zien: wanneer was de positie
van een woord op de lijst zodanig dat men rapportage
van het woord op overtuigende wijze achterwege kan
laten? Deze vraag is voor gecoachte simulanten te
moeilijk en dat biedt mogelijkheden voor het
ontwikkelen van zeer robuuste simulatieparameters.
Iets vergelijkbaars geldt voor de latentie van
antwoorden op simulatietaken. Simulanten zijn
waarschijnlijk aanmerkelijk trager met antwoorden
dan bonafide patiënten omdat simulanten getrapt
beslissingen moeten nemen over hun antwoorden:
eerst moeten zij het goede antwoord identificeren, om
vervolgens te besluiten of ze een fout antwoord gaan
fabriceren. Een getrapte beslissing vereist echter tijd en
daarom presteren simulanten trager (Bolan et al.,
2002). Tegelijkertijd speelt zich dit af op een schaal
van seconden, wat het effect in principe ongevoelig
maakt voor coaching. Nader onderzoek naar dit soort
veelbelovende testparameters is daarom dringend
gewenst.
Onderzoek is ook nodig naar coaching-praktijken.
Welke tests worden er door wie gecoacht? En voor
welk type symptoom? Mocht u als lezer daar mooie
Nederlandse voorbeelden van kennen, dan houden wij
ons aanbevolen.

Coaching, zo laat ook ons onderzoek zien, heeft een
ondermijnend effect op de sensitiviteit van simulatietests: het percentage simulanten, dat men voor
bonafide patiënten gaat houden (vals-negatieven), kan
er gemakkelijk door verdrievoudigen. Gegeven de
hoge sensitiviteit van de SIMS en de AKTG, is het
effect echter nooit zo drastisch dat coaching deze tests
totaal corrumpeert. Bovendien: de precieze omvang
van het ondermijnende effect dat coaching sorteert, is
afhankelijk van het type test in combinatie met het
type symptoom waarop de coaching is gericht. De
SIMS is redelijk goed bestand tegen het coachen van
whiplashachtige klachten, maar laat wel meer valsnegatieve steken vallen als psychotische symptomen
worden gecoacht. Het zou ons niet verwonderen als
voor de AKTG precies het omgekeerde geldt. De
moraal van het verhaal is daarom dat het aanbeveling
verdient om meerdere simulatietests in te zetten en
dan bij voorkeur simulatietests die een hoge
sensitiviteit als uitgangspositie hebben. De SIMS en de
AKTG vormen wat dat betreft een ideale combinatie,
ook al omdat ze qua formaat en qua achterliggende
strategie zeer verschillen. Zo’n combinatie heet in
jargon de multi-strategy multi-method benadering
(Rogers & Payne, 2006). Die benadering komt erop
neer dat de diagnosticus verschillende detectiestrategieën gebruikt. Deze detectiestrategieën kunnen
de vorm aannemen van een zelfrapportage vragenlijst
(SIMS) of van een cognitieve taak (AKTG) en het is dus
verstandig om beide typen instrument te combineren
in één testbatterij (Farkas et al., 2006). Dat stelt
overigens wel weer vaktechnische eisen aan de
diagnosticus: in onze ogen is dit typisch het domein
van de (neuro)psycholoog.
Wat kan er nog meer worden gedaan om de
ondermijnende effecten van coaching tegen te gaan?
Men zou natuurlijk de cliënt of patiënt in alle
openheid kunnen vragen hoe hij of zij zich heeft
voorbereid op het expertiseonderzoek. Zoals de casus
van Youngjohn (1995) bewijst doen mensen daar lang
niet altijd obscuur over. Een ander punt is dat
coaching (ook) gericht is op namen van tests (SIMS;
AKTG; TOMM; MMPI-2) en een eenvoudige maatregel
is derhalve om zulke namen te verwijderen van het
testmateriaal.
Voor de lange termijn zijn er óók maatregelen te
specificeren. Zo is het beter om over tests als de SIMS
en de AKTG geen via internet toegankelijke detailinformatie te publiceren. En ook: indien coaching
plaatsvindt door psychologen of artsen en aantoonbaar
is dat zij door hun activiteiten de validiteit van tests
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Nieuwe behandelmethoden
bij chronische pijn:
“graded exposure in vivo”
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Samenvatting

verminderen van het zg. pijngedrag. Pijnvermindering
is hierbij nadrukkelijk geen primair doel (Fordyce,
2001). GA is dus niet gebaseerd op fysiotherapeutische
trainingswetmatigheden, maar stamt uit de operante
leertheorieën uit de psychologie (Fordyce, 1973).
Hoewel veel patiënten door middel van GA in de
praktijk een verbetering in niveau van functioneren
kunnen bereiken, is toch een belangrijk deel van de
patiënten met chronische pijn niet, of onvoldoende
gebaat bij deze aanpak (Vlaeyen & Linton, 2000).
Enkele jaren geleden bleek dat een deel van deze groep
werd gekenmerkt door een hoge mate van pijngerelateerde vrees. Deze patiënten rapporteren op de
TAMPAschaal voor kinesiofobie (TSK) (Koni et al,
1990), een vragenlijst voor zg. kinesiofobie, hoger dan
gemiddeld. Onder kinesiofobie wordt de angst voor
pijntoename en/of hernieuwd letsel verstaan (Vlaeyen,
1995). De klinische ervaring laat zien dat deze vrees
vaak onbewust aanwezig is, waardoor patiënten bij
navraag de angst in eerste instantie ontkennen; in de
praktijk blijken zij echter veel activiteiten te vermijden
vanwege deze angst.
De behandeling van fobieën binnen de psychologie is
al zo’n honderd jaar oud (Hartenberg, 1901;
Fairbrother, 2002), waarbij de methode “Graded
Exposure in Vivo” (EXP) hiervan de meest effectieve is
(Salkovskis, 1999). Anders dan bij een specifieke vrees,
zoals bij een spinnenfobie, zijn de meeste
pijnpatiënten met pijngerelateerde angst ervan
overtuigd dat het vermijdingsgedrag een
beschermende functie heeft. Deze angst gaat vaak
samen met ‘catastrofaal denken’, dat wil zeggen het op
een overdreven negatieve manier denken over
onschuldige stimuli, hetgeen heftige angstreacties kan
uitlokken bij pijnuitlokkende activiteiten. Het is
gebleken dat chronische pijnpatiënten die catastrofale
gedachten hebben over pijn, een hogere pijnintensiteit rapporteren, zich meer onbekwaam voelen
door hun pijnprobleem en meer psychologische
problemen ervaren (Severeijns et al, 2001). Ook is er
een sterke relatie tussen catastrofaal denken over pijn
en pijngerelateerde vrees. Deze patiënten blijken ook
niet goed te reageren op de gebruikelijke pijncopingsprogramma’s (Vlaeyen et al, 2000, 2001, 2002).

In samenwerking met de Universiteit Maastricht, is op
de afdeling Revalidatie van het academisch ziekenhuis
Maastricht de laatste jaren veel ervaring opgedaan met
een nieuwe behandelmethode voor patiënten met
chronische, aspecifieke pijn, de zogenaamde ”Graded
Exposure in Vivo” (EXP). De behandeling is primair
afgestemd op chronische pijnpatiënten die een
verhoogde mate van aan pijn gerelateerde vrees
rapporteren. EXP is een gestructureerde behandelmethode waarbij de nadruk ligt op het systematisch
verminderen van deze vrees met als doel het vergroten
van het activiteitenniveau en het verminderen van de
ervaren beperkingen. Hoewel het nog een experimentele
behandeling betreft, zijn de resultaten in individuele
gevallen vaak ronduit spectaculair te noemen. Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen voor welke categorieën
patiënten EXP het meest effectief is en op welke wijze
EXP kan leiden tot blijvende gedragsverandering en
vermindering van beperkingen.
Inleiding
De revalidatie en arbeidsreïntegratie van patiënten
met ernstige chronische pijn is vaak een moeizame en
teleurstellende exercitie, zowel voor de patiënt, de
behandelaars, als voor de bedrijfs- en verzekeringsarts
en werkgever. Sinds meer dan 10 jaar wordt in de
diverse revalidatie- en reïntregratiecentra in Nederland
hiervoor meestal de gedragsgeoriënteerde behandelmethode ”Graded Activity” (GA) gebruikt, welke is
gebaseerd op het biopsychosociale model (Waddell,
1987): een gestructureerde behandeling, gericht op
een tijdcontingente en stapsgewijze toename van
niveau in functioneren van de patiënt en het

* Dr. J.M. Ruigrok, revalidatiearts, afdeling revalidatie azM;
Drs. J.R. de Jong gedragstherapeut, afdeling revalidatie
azM; C.J.T. Cuijpers, fysiotherapeute azM; M.L. den
Hollander en C.A.M.J. Loo, ergotherapeuten azM
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Dr. J.M. Ruijgrok
Academisch ziekenhuis Maastricht, afdeling Revalidatie
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De praktijk

bedreigende stimuli in een grote variatie aan te
bieden, maar bovenal door de context te kiezen van
de situatie waarin door de patiënt in het dagelijks
leven de angst wordt ervaren. Wanneer een patiënt
met CRPS I aan een voet bijvoorbeeld heeft geleerd
om het been volledig te belasten, is de volgende stap
om dit toe te passen binnen bijvoorbeeld
werkgerelateerde activiteiten (optimaal zou zijn om
dit binnen de werkelijke situatie te doen).

Bij Graded Exposure in Vivo worden allereerst de
zogenaamde cognities van de patiënt omtrent zijn
pijnprobleem in kaart gebracht, waarbij gebruik
gemaakt wordt van specifieke vragenlijsten, een
semigestructureerd interview en het samenstellen van
een lijst van (foto’s van) activiteiten die door de
patiënt als bedreigend worden gezien. In deze lijst
wordt vervolgens een hiërarchie aangebracht. Hierna
wordt middels een uitvoerige voorlichting (educatie)
de bereidheid van de patiënt vergroot om activiteiten
te gaan ontplooien, die hij langere tijd niet heeft
gedaan. Hierbij is het vaak nuttig dat een alternatieve
verklaring wordt gegeven voor de pijn en,
bijvoorbeeld aan de hand van een röntgenfoto, wordt
uitgelegd dat er weliswaar sprake is van een kleine
afwijking, bijvoorbeeld slijtage, maar dat de
belangrijkste structuren wel degelijk intact zijn,
bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een zenuwbeklemming en dat het zeer goed mogelijk is om
volledig te belasten. Hierbij is het in voorkomende
gevallen ook nuttig voor de patiënt om dezelfde
geruststellende boodschap te horen van de specialisten
die hij eerder heeft geraadpleegd. Enige afstemming
hieromtrent vooraf door de hoofdbehandelaar is dan
uiteraard gewenst. Als basis voor de educatie wordt
gebruik gemaakt van het vreesvermijdingsmodel
(Vlaeyen & Linton, 2000), hetgeen een vicieuze cirkel
inhoudt van een pijnervaring, die, eventueel tezamen
met catastroferen, leidt tot vrees voor letsel. Deze
vrees veroorzaakt dan weer vermijdingsgedrag. Dit
vermijden leidt vervolgens tot steeds meer
beperkingen (deconditionering, sociale isolatie en
negatieve stemming) waardoor de pijnervaring op
haar beurt weer wordt versterkt (Crombez, 1999).
Hoewel dit model voor veel patiënten een eyeopener
blijkt te zijn, is het toch nodig om door middel van
individuele gedragsexperimenten de patiënt
vervolgens uit te dagen de activiteiten waarvoor vrees
bestaat, uit te voeren. Het doel hiervan is om de
patiënt te laten ervaren dat hierbij geen hernieuwd
letsel optreedt, hooguit een tijdelijke toename van
pijn. Hierbij worden uiteindelijk de irrationele
gedachten van de patiënt (“wanneer ik dat doe, dan
ontstaat schade of forse pijntoename”) vervangen
door meer functionele alternatieven (“ik heb weer
controle over mijn rug, arm, been…”). Uiteraard moet
de patiënt gemotiveerd zijn en dient de behandelaar
er ook zelf volledig van overtuigd zijn dat het medisch
verantwoord is de patiënt deze activiteit te laten
uitvoeren. Verder moet hij er zorg voor dragen dat er
een situatie ontstaat waarin de patiënt zich veilig kan
voelen en na het uitvoeren van de activiteit een sterke
positieve bekrachtiging krijgt.
Een apart punt van aandacht vormt de generalisatie
van het geleerde naar het dagelijks leven. Wil de
exposurebehandeling succesvol zijn, dan moet aan dit
punt veel aandacht worden besteed. Dit kan door de
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Conclusie
Graded exposure in vivo is een nieuwe en
veelbelovende behandelmethode voor patiënten met
chronische pijn, waarbij pijngerelateerde vrees een
oorzakelijke factor is bij het in stand houden van het
vermijdingsgedrag en het daaruit voortvloeiende lage
activiteitenniveau. Hoewel beperkt, is de ervaring tot
nu toe, dat EXP zeer effectief kan zijn bij zowel het
vergroten van het activiteitenniveau als bij de
terugkeer naar werk bij deze geselecteerde patiëntengroep (de Jong et al, 2005; Vlaeyen et al, 2001, 2002).
Toch moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst.
Het betreft nog steeds een experimentele behandelmethode. Hoewel hiermee aan de afdeling Revalidatie
van het academisch ziekenhuis Maastricht inmiddels
meer dan 5 jaar ervaring bestaat, is er op andere
plaatsen in Nederland nog geen of minimale ervaring
met deze methode. Omdat EXP inmiddels op diverse
nationale en internationale symposia meer en meer
bekendheid krijgt, wordt er momenteel op diverse
plaatsen in Nederland getracht patiënten volgens EXPprincipes te behandelen, met wisselend resultaat. De
ervaring in Maastricht heeft geleerd dat het geen
eenvoudig aan te leren behandeling is. De methode
kan, zeker in de beginfase, uiterst pijnlijk zijn en heel
wat emoties losmaken bij de patiënt, met name omdat
de nieuwe boodschap – flink bewegen in plaats van
rustig aan doen – vaak indruist tegen alles wat hij tot
nu toe heeft begrepen over zijn aandoening. Het is
daarom belangrijk dat de patiënt een bewuste keuze
maakt om deze behandeling te volgen. Ervaring leert
dat mensen niet voor deze behandeling kiezen
wanneer vooruitgang negatieve (financiële)
consequenties kan hebben, bijvoorbeeld in het geval
van een beroepsprocedure of keuring. Zowel
intrinsieke als extrinsieke motivatie is dus van belang.
Verder zal in het geval van bijvoorbeeld CRPS I ook de
behandelaar bij deze verandering een “mindset”
moeten maken; immers, nog altijd wordt bij CRPS I
aanbevolen om het aangedane lidmaat toch vooral
voorzichtig te benaderen en bij pijntoename te
stoppen (zie richtlijn Complex Regionaal
Pijnsyndroom type I, CBO 2006). Het is frappant dat
juist bij deze aandoening, waar vaak een zeer grote
mate van pijngerelateerde vrees bestaat, spectaculaire
resultaten worden geboekt, waarbij niet alleen de
functie van het vaak al jaren niet meer gebruikte
lidmaat voor een belangrijk deel terugkeert, maar ook
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de zichtbare vegetatieve verschijnselen, zoals het
zweten, oedeem, de kleurveranderingen, etc,
normaliseren.

om de effectiviteit verder te bevestigen, het
indicatiegebied nader te bepalen, alsmede de factoren
die van invloed zijn op de effectiviteit op langere
termijn. Voor de (verzekerings)arts is het belangrijk te
weten dat het medisch-wetenschappelijk denken over
chronische aspecifieke pijn de laatste jaren in
belangrijke mate is gewijzigd. Dit houdt onder andere
in dat elke behandelaar zich bewust moet zijn van zijn
of haar bewuste of onbewuste boodschap naar de
patiënt toe en dat het simpel geruststellen ten aanzien
van chronische onbegrepen pijn eventuele
ongefundeerde bewegingsangst kan verminderen en
het activiteitenniveau kan doen toenemen. Wanneer
méér nodig lijkt, kan, in het geval van CRPS I,
doorverwezen worden naar de afdeling Revalidatie van
het academisch ziekenhuis Maastricht.

Besluit
Voor patiënten met chronische aspecifieke pijn die
een hoge mate van vermijdingsgedrag vertonen, lijkt
EXP een veelbelovende behandelmethode. In de
komende jaren zal de methode vermoedelijk langzaam
worden ingevoerd in het gespecialiseerde behandelaanbod van diverse revalidatiecentra en reïntegratiecentra. Uit preventief oogpunt lijkt het echter veel
effectiever reeds in de eerste lijn behandelaars
vertrouwd te maken met de EXP-principes.
Ondertussen zal er nieuw onderzoek worden gedaan
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Als pijn blijft plagen
Chronische pijn vereist een multidisciplinaire aanpak
"God whispers to us in our pleasures, speaks in our conscience, but shouts in our pains ......."
CS Lewis "The Problem of Pain"
G.H. Mellema*

Artsen behandelen patiënten met chronische pijn nog
steeds op dezelfde manier als acute pijn. Behandeling
van chronische, non-nociceptieve pijn volgens de
principes en ervaringen van de behandeling van acute
dan wel nociceptieve pijn is echter gedoemd te
mislukken, omdat het een andere pijn is. Artsen
moeten hiervan kennelijk nog overtuigd worden en
op dit punt bijscholing krijgen.Dit omdat zij deze
categorie patiënten nog steeds overmatig analgetica
voorschrijven, allerlei pijnbestrijdingtechnieken en
zelfs diverse operaties toepassen, zonder dat daarvan
het effect is bewezen, dan wel waarschijnlijk kan
worden gemaakt. Door deze “Kwakzalvers met een
mes”, zoals Van Gijn hen noemt1, wordt veel schade
aangericht. Een dergelijke aanpak leidt tot
afhankelijkheid van medicatie respectievelijk
medicalisatie en somatisatie, zonder dat de pijn echt
wordt verlicht. Dit alles brengt ook nog eens hoge
kosten met zich mee, niet alleen qua zorg, maar ook
qua ziekteverzuim.
Een multidisciplinaire aanpak conform het
biopsychosociale model, met daarin een duidelijke
plaats voor de cognitieve gedragsmatige aanpak, helpt
het best2 3 4 5 6 7 8.

alles voorover te hebben om van de pijn af te komen,
maar ook bereid blijkt er ver voor te reizen en er door
middel van tophypotheken zelfs fors voor te betalen,
wanneer de behandeling niet vergoed wordt door de
zorgverzekeraar.
Tu s s e n d e o r e n
Belangrijk is – zoals eerder betoogd in Medisch
Contact - om vroegtijdig een onderscheid te maken
tussen nociceptieve en non-nociceptieve pijn. In het
laatste geval dient de (huis)arts de klachten van de
patiënt niet alleen als zodanig te herkennen, maar ook
te erkennen, evenals het complexe karakter ervan. De
arts moet het lijden van de patiënt zeker niet
bagatelliseren, maar kan wel al in een heel vroeg
stadium beginnen met een geruststellende uitleg10. De
patiënt moet daarbij niet het gevoel krijgen dat de arts
denkt dat ‘het tussen de oren zit’. Hiermee ontstaat er
immers afstand en zullen de adviezen en het beleid
van de arts niet meer serieus genomen worden, omdat
de patiënt zich niet serieus genomen voelt. Het moet
de arts duidelijk zijn dat de pijn complex is en dat de
behandeling daarom niet eenvoudig zal zijn. De arts
moet dit ook aan de patiënt duidelijk maken.

Pijngedrag
Shoppen
Iedereen is het erover eens dat chronische pijn het
leven van een patiënt verandert. Er ontwikkelt zich
pijngedrag en de patiënt neemt een ziekenrol aan. ‘De
pijnlijder en zijn bestaan staan in het teken van de
pijn’, schreef Metz al in 19759. Omdat in de beleving
van de patiënt - en niet te vergeten: van zijn
omgeving! - pijn toch een oorzaak moet hebben en
ook nog wel een lichamelijke, zijn frequente bezoeken
aan een arts het gevolg. Deze laat zich vaak verleiden
om maar iets anders te proberen of de patiënt toch
maar (weer) door te verwijzen naar een pijnspecialist.
Bovendien, als de arts het niet doet, gaat de patiënt
zelf wel op zoek. Er is altijd wel iemand te vinden op
internet, dan wel via vrienden, die beweert de pijn te
kunnen verhelpen. Deze ‘verlossers’ bevinden zich
beslist niet alleen in het alternatieve circuit. Het is
daarbij opvallend dat de patiënt niet alleen zegt er

De (huis)arts kan het echter niet alleen. Hij moet
kunnen verwijzen, bij voorkeur naar een eenduidig en
goed gecoördineerd behandeltraject waarbij
vertegenwoordigers van diverse disciplines
(anesthesioloog-pijnbestrijder, neuroloog,
revalidatiearts, psycholoog, psychiater, fysiotherapeut
etc.) nauw met elkaar samenwerken in een (pijn)team
om een optimaal resultaat te behalen. De verwijzing
dient eenduidig te zijn, om verder shoppen van
patiënten tegen te gaan, dit om te voorkomen dat de
patiënt de huisarts onder druk zet voor een verwijzing
naar weer een andere specialist of een ander centrum.
De behandeling moet eenduidig zijn en gebeuren
volgens de principes van een multidisciplinaire
aanpak met een duidelijke plaats voor ook een
cognitief-gedragsmatige aanpak.
Dat betekent:
- een gestandaardiseerde intake, die een beeld geeft
van de medische factoren, de fysieke conditie, de
cognitief-gedragsmatige en emotionele factoren en

* G.H. Mellema, arts, MHA
mellema@amersfoortse.nl
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Beperkingen

de sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Pijn
en ziektegedrag zijn hierbij belangrijke
aandachtspunten.
- een op maat gesneden behandeltraject dat
rekeninghoudt met bovenstaande factoren en dat
verder bestaat uit een fysieke reconditionering
volgens tijdcontingente principes en een
gedragsmatige reconditionering van cognities en
attributies.

Aan het eind van een multidisciplinair traject ter
bestrijding van de non-nociceptieve pijn moet ook
duidelijk zijn welke klachten en daaruit
voortvloeiende beperkingen de patiënt nog ervaart en
welke functionele (on)mogelijkheden er zijn om
arbeid te verrichten. Een heldere rapportage hierover
moet duidelijkheid geven aan de patiënt, diens
werkgever en de uitkeringsinstanties. Dit voorkomt
dat een bedrijfsarts of medisch adviseur, in het kader
van een zorgvuldige behandeling van de claim bij die
instanties, zich gedwongen voelt een aanvullend
specialistisch onderzoek te laten verrichten om de
beperkingen alsnog te laten vaststellen door een
onafhankelijke deskundige. Het is bovendien een extra
belasting voor de patiënt en de gezondheidszorg in
het algemeen. Mede om die reden is het van groot
belang een arts op het terrein van arbeid en
gezondheid in het multidisciplinaire pijnteam op te
nemen.

Meer kapiteins
Het traject van de behandeling van chronische pijn
moet dus niet alleen eenduidig zijn, maar ook steunen
op consensus van alle betrokken partijen. Behalve de
direct betrokken behandelaars als huisarts, pijnteam
en revalidatiecentrum zijn betreft het ook artsen die
zich met het begeleiden van ziekteverzuim en/of de
behandeling van een claim wegens arbeidsongeschiktheid bezighouden: bedrijfsartsen en
medisch adviseurs. Zij zijn er indirect bij betrokken.
De medisch adviseur van de verzuimverzekering of de
bedrijfsarts kan de wegen van de chronische pijnpatiënt, weliswaar op afstand, goed volgen. Soms zelfs
beter dan de huisarts, aangezien doorverwijzingen
binnen een ziekenhuis de huisarts het zicht op het
verloop kunnen ontnemen, terwijl de medisch
adviseur of bedrijfsarts door middel van controles de
ontwikkelingen op de voet volgt. Deze indirect bij de
behandeling van de patient betrokken artsen zitten
ook niet stil en willen in de huidige praktijk soms
interveniëren. Zo ontstaat een situatie van meerdere
kapiteins op een schip, met een levensgrote kans op
stranding.
Naast een geruststellende uitleg is ook een vroege
hervatting van de normale activiteiten van de patiënt,
inclusief een terugkeer naar het werk, een belangrijk
onderdeel van de primaire behandeling. Een dergelijke
vroege aanpak blijkt zeer zinvol, juist omdat de kans
dat deze activiteiten worden hervat vermindert
naarmate de tijd verstrijkt11. Toch blijkt in de praktijk,
dat dit onderwerp in het curatieve circuit niet of
nauwelijks ter sprake komt. Als een bedrijfs- of
verzekeringsarts hierop aandringt, wordt – in de
beleving van de patiënt – er onterecht druk op hem
uitgeoefend.
Het zou daarom een goede zaak zijn als de artsen op
het gebied van arbeid en gezondheid al in een vroeg
stadium worden betrokken bij het behandeltraject en
liefst structureel deel uit maken van een
multidisciplinair pijnteam. Enerzijds kan deze arts het
aspect van de belasting en de belastbaarheid in kaart
brengen, anderzijds kan hij de reïntegratie naar het
werk en/of de thuissituatie bevorderen. Waar nodig
kan hij ook met de behandelaars overleggen. Dat
vereist overigens wel dat deze daarvoor openstaan.
Ondanks duidelijke afspraken tussen bijvoorbeeld
huis- en bedrijfsartsen, leert de praktijk dat dat beslist
niet altijd zo is.
GAVscoop, jaargang 11 nummer 2, oktober 2007

Het Medisch Arbeids Ongeschiktheids Criterium
Het vaststellen van beperkingen bij chronische, nonnociceptieve pijn is een lastige aangelegenheid.
Immers, er zijn uit de aard der zaak geen medisch
objectiveerbare oorzaken gevonden voor de pijn. Er
zou dus geen uitkeringsgrond zijn in het kader van
bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Toch ervaart de betrokkene soms duidelijke
beperkingen, en omdat hij ervan overtuigd is dat er
toch wel degelijk iets aan de hand is, wordt niet
zelden een juridische procedure opgestart. Uit de
daaruit voortvloeiende jurisprudentie blijkt dat bij de
beoordeling van arbeidsongeschiktheid het
uitgangspunt blijft hetgeen de polisvoorwaarden
bepalen. Bij die beoordeling dient echter de
jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep en de
rechter meegewogen te worden. Ook het Medisch
ArbeidsOngeschiktheids Criterium (MAOC) moet
daarbij in ogenschouw worden genomen door zowel
de sociale als de particuliere verzekeraars.
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De verzekeringsgeneeskundige anamnese
Bij de aanwezigheid van een herkenbaar en
benoembaar ziektebeeld, met een (nog) onbekende
oorzaak, mag er niet direct worden gesproken van een
‘medisch vaststelbaar’ gevolg van ziekte, waardoor een
aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsverzekering
gerechtvaardigd is. Daarentegen is het ook zo, dat het
enkele feit dat artsen geen bepaalde ziekte kunnen
diagnosticeren nog niet met zich meebrengt dat
betrokkene ook niet ziek is! Volgens een arrtest van de
rechtbank12 is het denkbaar dat bij een verzekerde –
ook door medici – beperkingen of anderszins
verschijnselen worden vastgesteld die wel het gevolg
zijn van een ziekte ook al weet men niet welke! Ook
dan gaat het om medisch vastgestelde gevolgen van
ziekte. Dat is een gegeven waar rekening mee moet
worden gehouden.

-

Bij het bepalen van beperkingen bij Moeilijk
Objectiveerbare Klachten (MOK) zoals chronische pijn,
blijkt het goed werkbaar om met het MAOC als
uitgangspunt de medische vaststelbaarheid te bepalen.
Dat lijkt een contradictio in terminis, maar er is één
medisch instrument waarmee men toch uit de voeten
kan namelijk de verzekeringsgeneeskundige anamnese.
Hierbij dient met name gekeken te worden naar de
plausibiliteit van het geheel en de consistentie van het
klachtenpatroon in relatie tot het dagverhaal in het
bijzonder. De - bij voorkeur onafhankelijke verzekeringsgeneeskundige kan dan op basis van zijn
bevindingen de beperkingen vaststellen. Deze kunnen
vervolgens door een arbeidsdeskundige worden
vertaald in een mate van arbeidsongeschiktheid. Zo
heeft men op een zorgvuldige manier gehandeld,
waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van alle
partijen.

-

-

-

-

-

-

acute pijn en dat daaruit een andere aanpak
voortvloeit;
er in een vroeg stadium plaats is voor een
geruststellende uitleg door de behandelende arts;
er in een vroeg stadium gestreefd wordt naar
hervatting van de dagelijkse bezigheden, inclusief
werkhervatting;
er een eenduidig, goed gecoördineerd diagnostisch
en therapeutisch aanbod wordt geformuleerd dat
goed aansluit op de situatie van de patiënt met
chronische pijn en zijn huisarts;
een arts op het gebied van arbeid en gezondheid
structureel deel uitmaakt van een multidisciplinair
pijnteam;
bij de afsluiting van een multidisciplinair
behandeltraject de functionele beperkingen en
arbeidsmogelijkheden worden vastgelegd door een
arts gespecialiseerd op het terrein van arbeid en
gezondheid;
gedurende het traject de indirect betrokkenen als
werkgever, uitkeringsinstantie, arbo-dienst en
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar zich
terughoudend opstellen;
bij de beoordeling van de beperkingen bij MOK het
MAOC als leidraad wordt gebruikt;
de verzekeringsgeneeskundige anamnese bij de
beoordeling van MOK een meer centrale plaats
krijgt.

We b l i n k s
http://
www.pijn.com
www.cbo.nl/product/richtlijnen
nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/
M54/start.htm
nhg.artsennet.nl/upload/104/standaarden/
M55/start.htm
www.gr.nl/samenvatting.php?ID=1282&highlight
=lage%20rugpijn
cba.uwv.nl/cba/opencms/CBA/module6/
procesvanbeoordeling/11899/09.htm
www.pijnplatform.nl/

Samenvatting
Er is dan ook sterk voor te pleiten dat:
- alle betrokkenen het feit erkennen dat chronische,
non-nociceptieve pijn iets wezenlijk anders is dan
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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. Bijvoorbeeld 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 financiële 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.

POSTBUS 532, 2501 CM ‘S-GRAVENHAGE. TELEFOON (070) 342 13 13.

Niemand is perfect

Voor u gelezen
Can vitamin C prevent Complex Regional Pain
Syndrome in Patients with wrist fractures?
Bron: The Journal of Bone and Joint Surgery
2007;89:1424-1431.
Orthopeed Paul Zollinger uit het Tielse Ziekenhuis
Rivierenland heeft bij oudere vrouwen met een
polsfractuur onderzoek gedaan naar het effect van
vitamine C op de kans om CRPS (complex regionaal
pijn syndroom, reflexdystrofie, posttraumatische
dystrofie) te krijgen.
Hij gaf daartoe aan 317 vrouwen met 328 fracturen
dagelijks 200, 500 of 1500 mg per dag en vergeleek het
effect daarvan met de bevindingen bij 99 vrouwen met
99 fracturen die een placebo kregen. Van de eerste
groep - die dus met vitamine C behandeld werd - bleek
2,4% CRPS te krijgen tegen 10% in de placebogroep.
Conclusie: Vitamine C reduceert het vóórkomen van
CRPS na polsfracturen. Een dosering van 500 mg
vitamine C per dag wordt aanbevolen.

Hoe ontstaat een modeziekte?
Bron: Quest 09/2007.
1. Een patiënt heeft vage klachten zoals vermoeidheid,
hoofdpijn of concentratiestoornissen. Noch de
huisarts noch de (diverse) specialist(en) vinden een
lichamelijk oorzaak.
2. De patiënt is ervan overtuigd dat hij iets ernstigs
heeft en hij zoekt lotgenoten, die hij vindt via
internet. Er blijkt zelfs een arts te bestaan die de
klachten een verzamelnaam heeft gegeven, b.v. het
Sick Building Syndrome.
3. Er wordt een patiëntenvereniging opgericht met een
bijbehorende website. In verschillende televisieprogramma’s wordt over deze tot voor kort onbekende
kantoorziekte verteld. Veel kijkers herkennen de
symptomen en melden zich bij de huisarts.
4. De overheid subsidieert wetenschappelijk
onderzoek naar dit groeiende gezondheidsprobleem. Voor de patiënten betekent dit eindelijk
erkenning van hun ziekte. Helaas wordt er ook nu
geen lichamelijke oorzaak gevonden en blijft een
succesvolle behandeling nog steeds uit.
5. Omdat de patiënten teleurgesteld zijn in de
reguliere geneeskunde richten zij zich tot het
alternatieve circuit.
6. Zij kunnen jarenlang rondlopen met de klachten of
spontaan genezen. Ook kunnen zij zich herkennen
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in een nieuwe modeziekte. Zo wordt momenteel in
de Verenigde Staten het zogenaamde Multiple
Chemical Sensitivity populair. De symptomen
lijken veel op die van het Sick Building Syndrome
(brandende ogen, vermoeidheid, hoofdpijn) maar
hier worden de klachten toegeschreven aan de
chemicaliën in luchtverfrissers, parfums en
kopieermachines.
Bovenstaande is een onderdeel van het artikel “U
mankeert niets” waarin ook gynecoloog Renckens
geciteerd wordt over o.a. bekkeninstabiliteit:
“In de jaren ’90 droeg, op het hoogtepunt van de
‘epidemie’ meer dan de helft van de zwangere
vrouwen in mijn praktijk een bekkengordel, een soort
corset om het middel. Sommigen kwamen zelfs met
krukken of in een rolstoel. Ik vroeg me dan ook af hoe
dergelijke ernstige klachten opeens op konden duiken
terwijl vrouwen toch al eeuwenlang zwanger worden.
Bovendien bleek het heel lokaal: in België kwam het
nauwelijks voor. Het aantal gevallen is inmiddels ook
in Nederland weer flink afgenomen, de hype is
voorbij.”
N . W. M . v a n C a p p e l l e n - d e G r a a f
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Medisch Tuchtcollege Amsterdam,
vonnis van 28-11-1988
Mocht de medisch adviseur een HIV-test verlangen of was dat een uiting
van discriminatie van homosexuelen?
Verzoek zich te laten testen moet zorgvuldig en behoedzaam
worden geformuleerd.

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering
in februari 1988 had klager in de gezondheidsverklaring aangegeven dat hij in het verleden
haematurie had gehad. Zijn vriend, die een zelfde
kruislingse verzekering aangevraagd had, had dat niet.
De medisch adviseur adviseerde voor de vriend een
normaal overlijdensrisico. Voor klager vond hij nader
onderzoek nodig. Keurend huisarts A schreef in zijn
rapport: de gezondheidstoestand van klager is goed,
conform zijn leeftijd. Op de vraag of klager leed of
geleden had aan aandoeningen van de geslachtsorganen, schreef hij: 1980-82 (dit zou volgens klager
moeten zijn 1977-1978) geslachtziekten, gonorroe,
behandeld, genezen. De vraag of zijn bloed
onderzocht was op bijvoorbeeld syfilis, werd
bevestigend beantwoord met de vermelding: negatief.
Klager werd vervolgens verzocht zich tot A te wenden
voor het laten afnemen van bloed voor onderzoek op
HIV-antistoffen. Met A kon hij ook zijn eventuele
vragen bespreken. De vraag waarom een AIDS-test
nodig was kon A echter niet beantwoorden. Klager
heeft daarover telefonisch contact gehad met de
herverzekeraar, waar een medewerkster hem gezegd
zou hebben “geen AIDS-test, geen verzekering”.

het volledig genezen zijn en de steeds negatieve uitslag van
de controles.
De basis waarop de HIV-test is gevraagd is ondeugdelijk,
uiterst arbitrair en subjectief. Van een objectieve medische
indicatie in de juiste betekenis van het woord is geen
sprake. Er is aanleiding te stellen dat in casu van
discriminatie sprake is .....”
Het college oordeelde ten aanzien van:
1. dat het verzoek om nader (anamnestisch)
onderzoek door A medisch gezien volstrekt
begrijpelijk is. Dit kan niet in verband gebracht
worden met de homosexualiteit van klager. Dat
partner geen nadere vragen kreeg wijst daar ook op.
Het vragen om een HIV-test is eveneens gebaseerd
op voldoende medische criteria. De medisch
adviseur ging uit van de periode 1980-82 waarin
klager enkele malen aan gonorroe had geleden, in
samenhang met het feit dat zijn bloed op syfilis was
gecontroleerd. Dat is een voldoende objectieve
medische indicatie om een HIV-test te verlangen ter
beoordeling van het overlijdensrisico.
Dit onderdeel van de klacht is dan ook ongegrond
evenals de opvatting van mevrouw Roscam Abbing
dat hier sprake zou kunnen zijn van discriminatie. Er
is immers niet gebleken dat het medisch advies anders
geluid zou hebben voor een heterosexuele man met
dezelfde anamnese. En ten aan zien van:
2. dat dat deel van de klacht wel is gegrond. Zoals de
medisch adviseur ook zelf toegaf ter terechtzitting:
“Achteraf bezien had ik klager beter kunnen
melden, dat hij zich voor een functie-onderzoek tot
de keurende arts moest wenden.” De medisch
adviseur wordt verweten dat hij onzorgvuldig heeft
gehandeld door klager rechtstreeks, rauwelijks en
zonder behoorlijke uitleg te confronteren met de
mogelijkheid, dat hij aan een ernstige
levensbedreigende ziekte zou kunnen lijden en door
na te laten de keuringsarts tijdig van de nodige
informatie te voorzien.

De klacht houdt in dat de medisch adviseur:
1. van klager heeft verlangd dat hij een HIV-test zou
ondergaan hoewel daarvoor geen medische
indicatie bestond en niet was voldaan aan het
vereiste van proportionaliteit, met voorbijzien aan
het belang van klager om niet te weten of hij al of
niet seropositief is;
2. heeft geweigerd klager te woord te staan en
daardoor niet heeft voldaan aan zijn verplichting
klager te informeren over de conclusies die hij uit
het keuringsrapport heeft getrokken en de criteria,
die hij heeft gehanteerd bij zijn beslissing dat klager
een zo ingrijpende test als de HIV-test diende te
ondergaan.
Klager stelde dat dit riekt naar discriminatie en werd
daarin gesteund door prof. mr. H.D.C. Roscam Abbing
die in een brief verklaarde: “Voor de beoordeling van het
risico levert de behandeling met gonorroe in de periode
1977-1978 geen objectieve medische indicatie op. Dit met
name ook vanwege de te ver verwijderde datum, vanwege
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De medisch adviseur heeft hierdoor het vertrouwen in
de stand der geneeskundigen ondermijnd. De
oplegging van een maatregel is daarvoor passend:
klager krijgt uit 's Rijks kas een deel vergoed van zijn
kosten van rechtsbijstand.
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Noot van de redactie:
Los van het feit dat de in het beklaagdenbankje geplaatste
medisch adviseur destijds kennelijk geen aanleiding zag de
door klager gedane anamnestische mededeling van eerdere
haematurie aan een nader onderzoek te onderwerpen, hecht
de redactie eraan er op te wijzen dat in het huidige tijdsgewricht bij verzekerde bedragen onder de keurings-grens
conform de HIV-gedragscode slechts onder een zeer beperkt
aantal voorwaarden tot een HIV-test kan worden besloten.
De HIV-gedragscode kunt u opvragen via de website van
het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl onder
Publicaties respectievelijk Gedragscodes.

Ondermijning van het vertrouwen in de stand der
geneeskundigen was het criterium in de oude
Medische Tuchtwet van 1928.
De kostenvergoeding (ten laste van 's Rijks schatkist!)
is heel bijzonder.
Van de krachtige stellingname van mevrouw Roscam
Abbing over een objectieve medische indicatie wordt
niet veel heel gelaten.
D r. m r. J . W. B i n s .

Familiaire Hypercholesterolemie
en Verzekerbaarheid:
het ‘FHopZeker’ onderzoek
R. Huijgen en mw. S.J.M. Homsma*

Introductie

arterie tenminste 50% bij mannen en 30% bij
vrouwen op de leeftijd van 60 jaar2. De gemiddelde
levensverwachting zonder behandeling is ongeveer
10 jaar korter3. Behandeling van FH, die veelal
gebaseerd is op een behandeling met HMG-co-Areductase remmers -beter bekend als ‘statines’-, is
bewezen effectief in het voorkomen van
cardiovasculaire sterfte4. Inherent aan het autosomaaldominante overervingpatroon komt FH voor in
heterozygote en homozygote vorm. De prevalentie
van de heterozygote vorm wordt onder de algemene
bevolking in de Westerse wereld geschat op 1:5001. In
Nederland is de werkelijke prevalentie hoger (1:400)
en leven naar schatting 40.000 personen met FH5.
Opsporing is zinvol omdat in een vroeg stadium
behandeling gestart kan worden.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in
Amsterdam is onlangs in samenwerking met het
Verbond van Verzekeraars en de Stichting Opsporing
Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH) een onderzoek
gestart naar de verzekerbaarheid van mensen met
familiaire hypercholesterolemie (FH). Uniek en nieuw
aan dit zogenaamde ‘FHopZeker’ onderzoek is dat niet
alleen wordt gekeken naar de ervaringen van FHpatiënten bij de aanvraag van een levens- en/of
arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook hoe de
verzekeraar de aanvraag heeft afgehandeld. Het
Verbond van Verzekeraars financiert het onderzoek.
Voor het ‘FHopZeker’ onderzoek vragen wij de
medewerking van Medisch Adviseurs werkzaam bij
verzekeringsmaatschappijen.

Screening op FH
Familiaire Hypercholesterolemie
Sinds 1994 vindt in Nederland een bevolkingsonderzoek naar FH plaats dat wordt uitgevoerd door
de StOEH en uniek is in de wereld. Dit opsporingsprogramma begint bij de zogenaamde indexpatiënten,
die vanwege een klinische verdenking op FH zijn
doorgestuurd naar een van de lipidenklinieken in
Nederland. Bij deze indexpatiënten wordt door middel
van DNA onderzoek gezocht naar de mutatie die ten
grondslag ligt aan het hoge LDL-cholesterolgehalte.
Als er bij een indexpatiënt zo’n mutatie is gevonden,
worden familieleden van deze patiënt benaderd. Zij
krijgen een DNA onderzoek aangeboden dat specifiek
gericht is op de mutatie die gevonden is bij de indexpatiënt van de betreffende familie. Op deze manier
kan snel en eenvoudig de diagnose gesteld worden of

FH is een erfelijke stofwisselingsstoornis van het
cholesterolmetabolisme. Verscheidene genmutaties,
die aanleiding geven tot het FH fenotype, leiden tot
een afwijkende expressie van de LDL-cholesterol
receptor in de lever, met als gevolg een verhoogd
LDL-gehalte in het serum1. FH predisponeert voor
vroegtijdige atherosclerose van de coronaire, cerebrale
en perifere vaten. Zonder effectieve therapie is het
cumulatieve risico op een aandoening van de coronair

* R. Huijgen, arts-onderzoeker Vaculaire Geneeskunde en
mevrouw S.J.M. Homsma, internist, namens de FHopZeker
onderzoeksgroep.
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familieleden ook drager zijn van diezelfde mutatie6.
In 2006 werden door de StOEH 2271 FH-patiënten
opgespoord7.

inderdaad leidt tot minder problemen voor aspirantverzekerden bij het aanvragen van levens- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Bovendien kan
onderzocht worden of de verzekeringsnemers hun
medische gegevens naar waarheid invullen. Het
onderzoek wordt gesponsord door het Verbond van
Verzekeraars en uitgevoerd door het Academisch
Medisch Centrum in Amsterdam in samenwerking
met de StOEH.
De FH-dragers en niet aangedane familieleden, die op
FH zijn onderzocht sinds 2003, worden benaderd of
zij deel willen nemen aan het vragenlijst onderzoek.
Tevens wordt hen toestemming gevraagd om de
verzekeringsgegevens op te vragen indien zij een
verzekering hebben afgesloten. In februari 2007 zijn
de eerste 500 FH-dragers aangeschreven. In het
aankomende jaar zal een grotere groep personen
worden benaderd.

FH en verzekerbaarheid
Actieve opsporing van FH blijft veel vragen oproepen
ten aanzien van verzekerbaarheid. Een recent
gepubliceerd NIVEL onderzoek laat zien dat FH-dragers
relatief vaak problemen ondervonden met het
afsluiten van levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De periode waarin dit onderzocht werd
betrof echter voornamelijk de periode van vóór 20038.
Juist in dat jaar hebben de betrokken partijen – de
StOEH, het patiëntennetwerk Bloedlink en het
Verbond van Verzekeraars – een overeenstemming
bereikt over verzekerbaarheid van FH dragers. Hierover
is met de medische diensten van de verzekeraars
gecommuniceerd9. Een van de belangrijkste punten
uit deze overeenstemming is dat FH dragers met een
LDL cholesterol onder de 4.0 mmol/L (al dan niet
behandeld) zonder manifeste hart- en vaatziekten of
additionele cardiovasculaire risico’s onder normale
voorwaarden geaccepteerd kunnen worden voor een
levens- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering10.
Deze wijziging is echter niet meegenomen in het
NIVEL onderzoek. Het is derhalve onduidelijk of in
2003 gemaakte afspraken voor levens- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de positie van
een aspirant-verzekerde met FH heeft verbeterd.

Voor dit onderzoek is de medewerking van Medisch
Adviseurs van verzekeraars gewenst. Bij personen met
FH die niet onder normale voorwaarden geaccepteerd
zijn voor een levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering zullen de polisgegevens opgevraagd
worden, indien de verzekeringsnemer daarvoor
toestemming heeft gegeven. Met de gegevens van de
verzekeringsnemer en de gegevens van de medisch
adviseur kan nagegaan worden of de richtlijnen de
verzekerbaarheid van FH dragers verbeterd hebben.
Het kan zijn dat u als medisch adviseur hiervoor in de
loop van 2007 schriftelijk benaderd wordt.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel al vragen
hebben over het onderzoek, dan kunt u contact
opnemen met arts-onderzoeker drs. R. Huijgen via
e-mail adres FHopZeker@amc.nl.

‘FHopZeker’ onderzoek
De onderzoekers van het ‘FHopZeker’ onderzoek, dat
sinds februari 2007 loopt, proberen er door middel
van vragenlijsten achter te komen of de regeling
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2007
11 oktober 2007

Studiedag: Pillen of Praten?
Organisatie: Studiekring Noord voor Verzekerings- en
bedrijfsartsen
De nieuwste ontwikkelingen in de psychiatrie, implicaties voor
bedrijfs- en verzekeringsarts
Locatie: Hampshire Plaza, Groningen
Kosten: € 100,Info: www.studiekringnoord.nl, email info@studiekringnoord.nl

12 oktober 2007

Heyendael: Preventief medisch onderzoek, bezint,
eer ge begint ...
Kritische benadering van "Leidraad preventief medisch
onderzoek" (NVAB 2005)
Locatie: Nijmegen
Info: www.umcn.nl/paog of Judith van Werven,
tel. (024) 361 72 80

Redactieadres
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
p/a Busselterweg 13
7973 KN Darp
email: gavscoop@gavscoop.nl
internet: http://www.gavscoop.nl

Uitgave
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig
Onderzoek.

8 - 9 november 2007 GAVdagen
Organisatie: GAV
Info: www.gavdagen.nl

Druk/Lay-out
Drukkerij Goudkuil, Beekbergen/
HieroSign, grafisch servicebureau,
Apeldoorn

8 november 2007

GAV: ledenvergadering
Info: volgt.

14 november 2007

13.00 - 18.00 uur:
Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde:
1e Muntendamsymposium
Thema: "De bepaling van arbeidscapaciteit bij ziekte".
Het Kenniscentrum Verzekeringsgenseeskunde is een
samenwerkingsverband tussen AMC-UWV-VUmc.
Doelgroep: beleidsmakers, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen,
en dergelijke.
Kosten: geen
Locatie: De Rode Hoed, Amsterdam
Opgave en uitgebreide info: www.kcvg.nl

Abonnementen
G.A.V.-leden krijgen het Tijdschrift
toegezonden. De abonnementsprijs
voor niet-leden bedraagt € 45,-- per
jaar. Opgave bij de secretaris van de
Stichting. Betalingen op rekeningnummer 17.44.060 t.n.v. SBVO
Breukelen.
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hiervan is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van de Stichting
tot Bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek onder
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Aansprakelijkheid voor ingezonden
artikelen ligt niet bij de redactie.

2008
27 t/m 29 maart 2008 ADF: 3rd Amsterdam Diabetes Forum
Dit 3e forum staat in het teken van "Risk factors for
cardiovascular disease in type 2 diabetes"
Locatie: Amsterdam RAI
Info: www.marktwo.nl/diabetesforum
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