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Van de redactie

kon worden aangetoond, er geen blijvende invaliditeit
of beperkingen konden worden aangenomen.
Het gevolg was, naast uiteraard effecten op de
schaderegeling, een scherpe toename van het aantal
expertiserend neurologen.
En nu dan, eind 2007, lang verwacht, nooit gedacht
maar toch gekomen: de nieuwe richtlijnen van de
Nederlandse Vereniging voor Neurologie: weer terug bij
af. Aan post-whiplashklachten met alleen subjectieve
pijn en/of hypertonie kan volgens de huidige inzichten
geen percentage functieverlies worden toegekend.
Het lijkt dat hier de gevolgen van de evidence-based
stroming zich aftekenen.
Het afgedwaalde schaap is weer terug bij de kudde en
volgt het spoor van de orthopeden.

De voor mij belangrijkste ontwikkeling op ons
vakgebied van de afgelopen tijd betreft nog immer de
abrupte ommezwaai van de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie wat betreft haar inzichten ter zake van
post-whiplashklachten.
Voor diegenen die niet zo ingevoerd zijn in deze
materie een korte samenvatting van het voorafgaande.
In het grijze verleden werden klachten zonder
anatomische of anderszins objectiveerbare afwijkingen
voor de beoordeling van wettelijke aansprakelijkheid
als niet terzake doende beschouwd. Zij speelden bij de
vaststelling van een percentage blijvende invaliditeit of
daaruit voortvloeiende beperkingen geen rol.
In een recenter verleden zijn de neurologen in tegenstelling tot de orthopeden, gezwicht voor wat heden
ten dage een tsunami aan post-whiplash claims zou
worden genoemd. Voortvloeiend uit de gedachte dat
een zo massaal optredend klachtenpatroon wel een
medische oorzaal móest hebben, is getracht toch nog
enigszins objectiveerbare criteria voor de beoordeling
van dit overigens volledig subjectieve beeld te
omschrijven. De bekende, voor sommigen beruchte,
criteria volgens de NVN waren het resultaat.
De orthopeden bleven onder de vloedgolf van postwhiplash claims bij hun eerder ingenomen standpunt,
dat in een situatie, waarin geen objectiveerbaar letsel

Maar wat nu? Het aantal mensen met post-whiplashklachten neemt wanneer je zo links en rechts daar
naar informeert, spectaculair af, maar is met deze
veranderde opstelling van de neurologen uiteraard niet
opeens tot nul gereduceerd. Het eind van het whiplashtijdperk, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen, is in
zicht maar nog lang niet bereikt. De rol van de medisch
adviseur lijkt zich echter te gaan beperken tot een zeker
maken dat onder het klachtenpatroon niet toch een
of ander gemist letsel schuil gaat. En voor de rest, een
mooie klus voor de schaderegelaars lijkt me.
K. de Wilde

Van het bestuur

Maar bovenal, laten we ons nu echt tot een voorbeeldig
schaap in de kudde omvormen? Zijn we daarvoor
aangesteld om medische adviezen te geven? Als de
vrijheid waarin we kunnen werken te beperkt wordt,
gaat onze autonomie te gronde en kunnen we ons werk
niet meer naar behoren verrichten.

Um ein tadelloses Mitglied einer
Schafherde sein zu können, muss
man vor allem ein Schaf sein.
Albert Einstein

Het wordt tijd om “nee” te zeggen bij deze ontwikkelingen. Zeg “nee” tegen je manager, met een horizon
die niet verder reikt dan drie jaar. Zeg “nee” tegen die
anarchistische advocaat. Zoiets is lastig, vraagt moed
en is eng als je er alleen voor staat. Maar je bent nooit
de enige in een dergelijke situatie. Er zijn binnen onze
GAV altijd lotgenoten. Het wordt duidelijk dat we in
onze vereniging de krachten zullen moeten bundelen
tegen deze ontwikkelingen en er iets tegenover moeten
stellen: werken volgens hoge standaarden in de vrijheid
die daarvoor noodzakelijk is. De onberispelijkheid
van Einstein voor ogen, maar niet in een kudde
schapen. Wel eendrachtig, keuzes makend vanuit onze
professionaliteit, luisterend naar onze opdrachtgevers,
het werk uitvoerend naar beste kunnen. Maar een
beargumenteerd “nee” als een opdracht niet door de
beugel kan of de werkomstandigheden niet aan wet- of
regelgeving voldoen.

Wanneer zeg je “nee”?
Hoever laten we het komen? Als de zoveelste reorganisatie zich aankondigt, onder de druk van meer
efficiëntie, kostenbesparingen of fusiegeweld, kun je
dan nog steeds met een gerust hart denken dat het
werk naar onze professionele standaard is uit te voeren?
Is het wel juist dat medische gegevens onder ogen
van mensen komen, waarover je als medisch adviseur
geen zeggenschap hebt? Beseffen de manager of de
marketingmedewerker eigenlijk wel wat zij doen door
zich ongevraagd op de medische gegevens te storten?
Of de belangenbehartiger die je voorschrijft welke
gegevens uit je rapport wel en niet naar buiten mogen?
Laten we dat allemaal toe? Er moet toch brood op de
plank komen? Of is er meer? De medisch adviseur mag
het opknappen als het mis gaat, uitleggen aan de klant
waarom de medewerker een onbegrijpelijke beslissing
heeft genomen. Via de tuchtrechter vernemen dat het
niet door de beugel kon, die manier van werken.
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Expertise bij beroepsgebonden
aandoeningen
Dr. B. Sorgdrager*

Inleiding

De meest voorkomende beroepsziekten

In de meeste landen om ons heen bestaan lijsten van
beroepsziekten in verband met compensatieregelingen.
In ons land praten we van een beroepsziekte of
beroepsgebonden aandoeningen als er een klinisch
beeld is waarvan de oorsprong in hoofdzaak in het
uitoefenen van beroepsmatige arbeid is gelegen. Veel
beroepsgebonden aandoeningen zijn reversibel. Na
adequate behandeling en reductie van de blootstelling
aan de gezondheidsrisico’s is herstel van functioneren
te verwachten.
Gemiddeld ontwikkelen 4 op de 1000 werkenden
jaarlijks een beroepsziekte. Dit aantal is gebaseerd op
‘dokters diagnoses’ in een project peilstation intensieve
meldingen van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Getrainde bedrijfsartsen (n=40)
hebben gedurende een jaar de door hen waargenomen
beroepsziekten geregistreerd en gemeld. Deze
incidentieschatting komt overeen met internationale
literatuurgegevens.
In dit artikel komen verschillende beroepsziekten aan
de orde, waarbij de wijze van diagnostiek systematisch
wordt besproken. Het doel hiervan is de specifieke
expertise te laten zien die nodig is bij het beoordelen
van arbeidsgebonden gezondheidsschade.

Psychische aandoeningen
Meer dan twee miljoen werknemers melden een
hoge psychische belasting op het werk. Belastende
werkomstandigheden worden als volgt onderscheiden:
traumatische ervaringen, cumulatie van stressoren
en problemen, cumulatie van eisen, te veel verantwoordelijkheid, inadequate regelmogelijkheden,
ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie of
pesten. Depressies, stress- en angststoornissen zijn de
belangrijkste gezondheidseffecten.

Beroepsziekte

RSI
Ruim twee miljoen mensen in Nederland werken
in beroepen die veelvuldig aanleiding geven tot het
ontwikkelen van RSI- klachten aan nek, schouder, arm
of pols. Voorbeelden zijn beeldschermwerker, inpakster,
kapper en slager. Eenzijdige bewegingen gekoppeld aan
een slechte conditie en gedragsmatige kenmerken zijn
belangrijke determinanten van de aandoeningen.
Eczeem
Bepaalde beroepsgroepen zijn gekenmerkt door hoge
relatieve risico’s. Problemen betreffen vooral het
midden- en kleinbedrijf. Voorbeelden zijn kappers,
schoonmakers, metaalarbeiders, bloemisten. Nat werk
is de belangrijkste determinant van beroepsgebonden
huidaandoeningen.

Geschatte incidentie

Psychische aandoeningen
RSI
Eczeem
Rugklachten
Gehooraandoeningen 1)
Asbestziekten 1)
Infectieziekten
Astma
OPS 1)

Mate van zekerheid

7000
6000
5000
4000
2000
1000
1000
800
100

Onzeker
Onzeker
Vrij zeker
Onzeker
Vrij zeker
Vrij zeker
Onzeker
Onzeker
Vrij zeker

1) Leidt tot blijvende schade

* Dr. B. Sorgdrager, bedrijfsarts en werkzaam voor het
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
zie www.beroepsziekten.nl
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Gezondheidsrisico’s

Rugklachten
Rond de twee miljoen werkenden lopen risico op
werkgebonden rugklachten. De arbeidsgebonden
factoren bij rugklachten zijn onder te verdelen in tillen,
ongemakkelijke houdingen en lichaamstrillingen. Voor
rugklachten door lichaamstrillingen waren al langer
criteria beschikbaar om te bepalen of er sprake is van
een beroepsziekte.

Elk werk gaat gepaard met risico’s. Werkmethodes
en gedrag bepalen of de risico’s leiden tot
gezondheidsschade.

Tijdige herkenning, erkenning en adequate aanpak
leiden tot goed herstel van de bovenstaande
aandoeningen.
Lawaaislechthorendheid
Ongeveer 900.000 werkenden staan bloot aan
overmatige doses lawaai tijdens hun werk. Dit
beroepsrisico is vooral aan de orde bij bouwvakkers,
chauffeurs, fabrieksarbeiders, agrariërs, militairen en
musici, maar ook in andere beroepen moet men alert
zijn op schadelijk lawaai. Sectoren waar Nederlandse
gegevens over lawaainiveaus nog niet goed bekend
zijn, maar waar uit waarnemingen en internationale
literatuur wel degelijk risico’s blijken, zijn
kinderdagverblijven en de recreatiesector (overdekte
zwembaden). De schade is onomkeerbaar.
Asbest
Er zijn drie asbestgerelateerde longziekten. Asbestose,
mesothelioom en longkanker. Van al deze drie
aandoeningen heeft de Gezondheidsraad een advies
geschreven over de oorzaak en bewijskracht van de
relatie blootstelling en ziekte. Voor longkanker is
dat ingewikkeld, aangezien het roken van sigaretten
de belangrijkste bijdrage aan het optreden ervan
levert. De Gezondheidsraad suggereert conform
rechterlijke uitspraken een systeem toe te passen van
multicausaliteit aan de hand van het aantal berekende
vezeljaren. De schade is onomkeerbaar.

Belangrijkste
gezondheidsrisico

Gezondheidszorg

Psychische belasting
Fysieke belasting
Infecties
Nat werk

Onderwijs

Psychische belasting

Agrarische sector

Fysieke belasting
Chemische en
biologische stoffen
Lawaai

Bouwnijverheid

Fysieke belasting
Lawaai

Industrie

Fysieke belasting
Lawaai
Chemische en
biologische stoffen

Transport

Psychische belasting

Muziek

Fysieke belasting
Lawaai

Schoonmaak

Fysieke belasting
Nat werk

Zakelijke
dienstverlening

Infectieziekten
Beroepsinfectieziekten zijn bijzonder divers en
kunnen onder zeer diverse omstandigheden optreden.
De registratie ervan is echter nog gebrekkig. TBC,
Hepatitis, ziekte van Weil, ziekte van Lyme, Vogelgriep,
SARS, Legionellaziekte zijn voorbeelden.

Bewegingsarmoede

Het vaststellen van een beroepsziekte
Het diagnostisch proces bij het vaststellen van een
beroepsziekte vraagt tijd en deskundigheid van
bedrijfsartsen. Een hulpmiddel hierbij zijn de registratie
richtlijnen Beroepsziekten en de vijf-stappensystematiek:

Astma
Beroepsastma kan optreden door blootstelling in het
werk aan allergenen die vrijkomen in de industrie
(voeding, chemisch) en laboratoria. Eenmalig zeer hoge
concentraties van irriterende stoffen, gassen, damp of
rook kunnen aanleiding geven tot astma en blijvende
bronchiale hyperreactiviteit.

Stap 1 Vaststellen van gezondheidsschade
Bedrijfsartsen hebben richtlijnen om hun bevindingen
te toetsen aan in- en exclusiecriteria.
Stap 2 Vaststellen van de relatie tussen gezondheidsschade
en werk
Dit kan op basis van literatuurgegevens, risicoinventarisatie en evaluatie van het bedrijf en eigen
ervaringen. De literatuur levert aanknopingspunten om
de sterkte van een causaal verband in te schatten.

OPS (organisch psychosyndroom)
OPS wordt vooral vastgesteld bij risicoberoepen zoals
schilders, verfspuiters en drukkers.
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Stap 3 Vaststellen van de aard en mate van de belastende
factor die de schade veroorzaakt kan hebben
Deze stap vraagt een goede beoordeling van
de werksituatie. Met behulp van taakanalyses,
beschrijving van de werkmethodes en metingen van
blootstellingen kan een indruk worden verkregen van
het arbeidsrisico. Naarmate het arbeidsrisico verder
in het verleden is opgetreden, wordt het vaststellen
van de intensiteit ervan moeilijker. Inmiddels hebben
vooral arbeidsepidemiologen methoden ontwikkeld om
blootstellingen in het verleden redelijk betrouwbaar
vast te stellen. Voor veel arbeidsrisico’s zijn goede inen exclusiecriteria voor registratie voorhanden.

het arbeidsrisico technisch gezien redelijk onder
controle is. Het derde niveau betreft de persoonlijke
kwetsbaarheid van een werknemer.

Stap 4 Beoordelen van andere factoren die het optreden
van de schade kunnen verklaren
Het risico kan aanwezig zijn in een bepaalde hobby,
of tijdens andere blootstellingen. De invloed van
persoonlijke aanleg of reeds aanwezige ziekte moet
beoordeeld worden. Persoonlijke hygiëne, het dragen
van beschermingsmiddelen, gezond gedrag, en het
respecteren van werktijden bepalen in belangrijke
mate het gezondheidseffect van een arbeidsrisico op de
werkplek.

Expertise

Het blijkt in de praktijk dat de meeste beroepsziekten
optreden als gevolg van persoonsgebonden factoren,
zoals verkeerde werkmethoden en ongezond gedrag
van werknemers. Vroegtijdige herkenning, adequate
diagnostiek en goede uitleg aan werkgever en
werknemer over de achtergronden van de aandoening
zijn gunstige voorwaarden voor functieherstel.
Ontkenning is een belangrijke risicofactor voor
blijvende schade en uiteindelijk claimgedrag.

In toenemende mate wordt het NCvB benaderd voor
expertises in verband met aansprakelijkheidskwesties.
Het NCvB gebruikt voor de beoordeling van vermoede
beroepsziekten de hiervoor genoemde vijf-stappensystematiek. De bevindingen van de expertise worden
in deze stappen verwerkt en zijn als volgt tot stand
gekomen:
• Medisch onderzoek door de arbeidsgeneeskundige
aan de hand van gesprek met betrokkene en
beoordeling van relevante informatie in het
beschikbare dossier.
• Onderzoek naar de arbeidsbelasting door
werkplekdeskundige (arbeidshygiënist,
arbeidspsycholoog, bewegingswetenschapper) aan
de hand van de beschreven functie-inhoud, de
informatie van het dossier (bijvoorbeeld een risicoinventarisatie en evaluatie) en de wetenschappelijke
literatuur en het beoordelen van de werksituaties
waaronder, indien nog aanwezig, het onderzoek van
de werkplekken.
• Gezamenlijk oordeelsvorming door
arbeidsgeneeskundige en werkplekdeskundige
waarbij de verkregen gegevens zijn gerelateerd aan
literatuurgegevens over de vermoede beroepsziekte.

Stap 5 Trekken van een conclusie
De gegevens uit de vier stappen moeten worden
gewogen. Het vermoeden van de aanwezigheid van
een beroepsziekte kan dan een conclusie zijn. Voor
bedrijfsartsen gaat het hier om preventieve doeleinden,
namelijk het tegengaan van verdere schade bij de
betrokken werknemer en het tegengaan van het
optreden van de aandoening bij collega’s in dezelfde
omstandigheden. Daarbij is het van belang drie niveaus
te onderscheiden. Niveau een: beroepsziekten kunnen
optreden omdat de aanwezigheid van het arbeidsrisico
zeer intens is door onvolkomenheden op technisch of
organisatorisch gebied. Op het tweede niveau kunnen
werkmethoden en hygiënisch gedrag verklaren dat
beroepsziekten zich voordoen ondanks het feit dat

Beroepsziekte

Diagnostiek

Mate van waarschijnlijkheid *

Psychische aandoeningen
RSI
Eczeem
Rugklachten
Gehooraandoeningen
Asbestziekten
Infectieziekten
Astma
OPS

Multidisciplinair 1e lijn
Multidisciplinair 1e lijn
Arbeidsdermatoloog
Multidisciplinair 1e lijn

1
1
2
1

Toonaudiogram
Patholoog anatoom
Klinische diagnose
Multidisciplinair 1e en 2e lijn
Solvent Team

2
2
2
2
1

* na zorgvuldige diagnostiek
1 = waarschijnlijk
2 = vrij zeker
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mate van blootstelling. Dosisrespons relatie houdt in
dat naarmate de intensiteit van de blootstelling aan
een beroepsrisico hoger is en langer duurt, het effect
in de zin van gezondheidsschade ernstiger is. Van
gehoorschade en blootstelling aan lawaai bijvoorbeeld
is een dosisrespons relatie bekend. Bovendien moet
het medisch verklaarbaar zijn dat de aandoening is
opgetreden door inwerking van de beroepsgebonden
schadelijke factor. Dit betekent dat er een specifieke
relatie is tussen de aangetroffen schade en de
schadelijke factor. Bij de beoordeling van de medische
causaliteit zijn de volgende argumenten in ieder geval
van belang:
• Tijdas: oorzaak gaat vooraf aan effect, waarbij het
tijdsinterval voldoet aan de criteria (zie bijvoorbeeld
de inclusiecriteria in de registratierichtlijnen
(www.beroepsziekten.nl).
• Epidemiologie: hoog relatief risico, dosisrespons
relatie.
• Interventie: reductie in expositie geeft minder
optreden.
• Medisch-biologisch: specificiteit.

Een klinisch arbeidsgeneeskundige beoordeelt de
functionele mogelijkheden van een werknemer met
klachten conform de richtlijnen van de American
Medical Association (AMA). De essentie van de
AMA is een medisch oordeel over de actuele situatie
vooral gericht op restverschijnselen, met de hiermee
in verband staande factoren, mogelijkheden voor
behandeling en de verwachte eindtoestand.
Ook is er een vraag opgenomen die zich richt
op de mogelijke invloed van het werk bij de
ontwikkeling van de medische klachten, een specifiek
deskundigheidsgebied van arbeidsgeneeskundigen:
1) Wat zijn de klachten, en zijn deze klachten, de
medische voorgeschiedenis in aanmerking nemend,
in overwegende mate toe te schrijven aan de
werkzaamheden die beroepsmatig zijn verricht?
2) Welke van de klachten bestonden al voor het staken
van de werkzaamheden of zouden zijn ontstaan als
men dit werk niet had verricht?
In de tijdas is het van belang drie fases te kunnen
beoordelen. De eerste fase is de periode voorafgaande
aan de geclaimde arbeidsbelasting. Welke risicofactoren
zijn er? Is er al sprake van mogelijke inwerking van
belastende factoren? Is er sprake van een toegenomen
kwetsbaarheid? De tweede fase is de beoordeling van
de arbeidsbelasting en de kans dat die belasting in
causale zin is gerelateerd aan het optreden van de
klachten. Causaliteitsprincipes moeten daarbij worden
betrokken zoals gegevens uit de arbeidsepidemiologie
en biologische plausibiliteit. De derde fase is het
beoordelen van de periode na staken van de geclaimde
blootstelling. Het karakter van klachten maakt een
ontwikkeling door. Naast kennis van het natuurlijke
beloop is inzicht nodig in de sociaalgeneeskundige
context. Diverse psychosociale factoren, behandelingen begeleidingstrajecten kunnen het beloop beïnvloeden.

Bij de beoordeling van gezondheidsschade gerelateerd
aan beroepsrisico’s en eventuele kwetsbaarheden van
werkenden echter, dient de arbeidsgeneeskundige
deskundigheid zich te beperken tot vraagstellingen
rondom de medische causaliteit. Juridische causaliteit
gaat over aansprakelijkheid. De benadering van de
juridische causaliteit richt zich op de zorgplicht van
de werkgever. Deze is aan te spreken op letselschade
wanneer het slachtoffer van mening is dat de zorg
voor preventie en interventie onvoldoende is geweest.
Schending van wetsartikelen, zoals de schending
van de zorgplicht (art. BW 7:658) kan hier aan de
orde zijn. Hierbij gaat het dus om de schuldvraag. De
arbeidsgeneeskundige expertise dient zich niet bezig te
houden met die schuldvraag. Beroepsziekten kunnen
optreden terwijl de werkgever toch weinig te verwijten
valt.

Medische causaliteit
Conclusie
Medische causaliteit is gebaseerd op biologische
plausibiliteit en epidemiologische principes. Om
van een beroepsziekte te kunnen spreken moet de
beroepsmatige blootstelling aan de schadelijke factor
vooraf gaan aan het optreden van de aandoening.
Aanwijzingen dat er sprake is van een beroepsziekte
zijn sterker wanneer de relatie tussen blootstelling en
ziekte vaker is aangetroffen, en als er een dosisrespons
relatie is tussen de ernst van de aandoening en de
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Er is in toenemende mate kennis over beroepsziekten in Nederland. De beoordeling van de
arbeidsgebondenheid van gezondheidsschade vraagt
specifieke expertise. Het Nederlands Centrum voor
Beroepsziekten heeft een beoordelingssystematiek
ontwikkeld gebaseerd op bedrijfsgeneeskundige en
arbeidsepidemiologische principes.
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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.
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Niemand is perfect

Procalcitonin for infections and
antibiotic stewardship
a new gold-standard?
Beat Müller*, Mirjam Christ-Crain, M.D.** and Philipp Schütz, M.D.***

Based on numerous
observational studies,
procalcitonin performs
significantly better than
C-reactive protein and
other routinely used
markers of inflammation
and infection. It is
considered by many
clinicians as a valuable
tool, namely in critically
ill patients and in patients
with respiratory tract
infections, and is, thus,
frequently used (7, 8).
However, any observational study and meta-analysis
investigating the diagnostic accuracy of a given marker
is biased by the choice of the “gold standard”. After
obtaining the medical history, physical examination,
laboratory, and chest x-ray, the clinician is often left
with diagnostic uncertainty. Interpretation of the
clinical response frequently lacks standardization and
validation and is prone to interobserver variability.
The aetiology of a presumed “bacterial” cause of
fever cannot be detected in 50 - 80% of patients with
suspected bloodstream infections (9). Thus, a gold
standard to differentiate infectious from non infectious
causes in patients with SIRS*) does not exist, and thus
all observational studies on biomarkers for infections
are prone to a potential bias. This cannot be resolved by
meta-analysing a limited selection of inherently flawed
observational studies, explaining the ongoing debate.
The potential to change clinical decision making and/
or patient relevant outcome is the most important
performance measure for a biomarker. Therefore,
randomised intervention studies have to be done
in which the antimicrobial therapy is guided by a
biomarker and in which the primary measure of
efficacy is outcome. If the patient recovers without
antibiotics, there is no serious and relevant bacterial
illness. This circumvents the problem of the nonexistent diagnostic “gold standard” based on
traditional criteria. For procalcitonin, and only for this
marker, this has been shown in four intervention trials
enrolling more than 1250 patients with respiratory
tract infections, including co-morbid, critically ill and

For ten years, we acquired clinical and scientific
expertise unravelling the molecular regulation of
procalcitonin as a hormokine, documenting its role as
mediator in sepsis and implementing a more rational
use as a biomarker in clinical routine (1-4).
Procalcitonin is one of several calcitonin precursor
peptides increased to variable extent in sepsis. The
large fraction of procalcitonin in the serum of septic
patients is a peptide of 114 amino acids, instead of
the intially secreted 116 amino acids, lacking the
N-terminal dipeptide Alanin-Prolin. Other functions
than the initially presumed participation in calcium
homeostasis of calcitonin peptides now appear more
important, namely pivotal roles in the metabolic and
inflammatory host response to microbial infections.
Administration of procalcitonin to septic hamsters with
peritonitis has been shown to double their death rate.
Conversely, treatment with antiserum reactive against
calcitonin precursors increased survival of septic
hamsters, pigs and rats, with mono- and polymicrobial
sepsis, respectively, even when the animals were
moribund (4).
Any biomarker must be part of an overall assessment
of ill patients, rather than in preference to clinical
assessment. The additive value of procalcitonin to
supplement a clinicians’ bedside assessment should
be evaluated. This has been done repeatedly. For
example, procalcitonin improves the clinical diagnosis
of sepsis in critically ill patients (5) and patients with
community-acquired pneumonia (6).
Importantly, all parameters of diagnostic accuracy
depend on the cut-off levels applied. The likelihood for
a bacterial aetiology of an infection increases gradually
with increasing procalcitonin levels, sensitivity
decreases and specificity increases, respectively. Sepsis
is merely a syndrome and optimal cut-off ranges for
procalcitonin are likely to depend on the origin of
the underlying infection. Cut-off ranges have to be
calculated by multilevel likelihood ratios and adapted
to different settings and types of infection.

*

Prof. dr. B. Müller, endocrinoloog, universiteitsziekenhuis
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*) systemic inflammatory response syndrome (SIRS)
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reduced antibiotic exposure by 75% enrolling more
than 450 patients in primary care ((13) & data on file).
Similar promising findings for procalcitonin were also
reported in meningitis, another critical illness (14).
Thus, if used appropriately, procalcitonin clearly
improves clinical decision making in and outside of
the intensive care unit. The time has arrived to move
beyond the observational reporting and meta-analysing
of diagnostic accuracies for procalcitonin. Specific cutoff ranges should be proposed and more intervention
studies conducted to tackle the existing vicious cycle
of diagnostic uncertainty, antibiotic overuse and
emerging multi-resistance. Only then we will find out,
if and in which setting procalcitonin is indeed a new
gold-standard for infectious diseases.

septic patients. The vast majority of eligible patients
agreed to participate in those intervention studies,
assuring applicability under “real life” conditions.
Briefly, use of antibiotics was more or less discouraged
(<0·1 ug/L or <0·25 ug/L) or encouraged (>0·5 ug/L or
>0·25 ug/L) based on a cut-off range of procalcitonin
levels. In the ProRESP study, procalcitonin-guidance
reduced antibiotic use in 243 patients presenting
to the emergency room with lower respiratory tract
infections by almost 50% (10). In the ProCAP study,
procalcitonin-guided antibiotic duration was shortened
by 65 percent from 12.9 to 5.8 days in over 300
hospitalized patients with mostly severe community
acquired-pneumonia (11). In the ProCOLD-study
long-term safety of this approach was shown with a
similar readmission rate over 6 months in over 200
acute exacerbations of chronic obstructive lung disease
despite a markedly reduced antibiotic use on admission
of 40% as compared to 72% in the control group (12).
In the PARTI-study procalcitonin-guidance safely

Dit artikel is een bewerking van een “Letter to the Aditor”:
“Müller B., Christ-Crain M., Schütz P. Meta-analysis
of observational studies lacking a gold standard – an
unresolved dilemma. Lancet Inf Dis 2007;7:498-9”.
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Een nieuwe aanpak bij arbeidsongeschiktheid
wegens rug- of gewrichtsklachten van een
zelfstandige ondernemer
H.J.M. van der Planken* en M.M. de Jong**

De populatie

Ook duurde het enkele weken voordat het
arbeidsdeskundige rapport binnen was, waarna intern
ook nog een “verwerkingsperiode” volgde.
Al met al kon het al snel enkele maanden duren
voordat een goed “plan van aanpak” te maken was.
Dit omdat vele aspecten voor de verzekeraar voordien
nog niet duidelijk waren, zoals klachten, aard
aandoening, beperkingen voor arbeid, mate van
arbeidsongeschiktheid, resultaat behandeling en
prognose ten aanzien van herstel en werkhervatting.
Ook voor de verzekerde levert dit een lange periode
van onzekerheid op. Wat kan ik van de verzekeraar
verwachten? Hoe moet ik verder? Kan ik nog
herstellen? En wanneer? Wat moet ik regelen ten
aanzien van de continuïteit van mijn bedrijf?
Daarom werd eind 2006 gekozen voor een nieuwe
aanpak bij melding van arbeidsongeschiktheid bij
deze populatie verzekerden, welke nader zal worden
toegelicht.

Zelfstandige ondernemers verzekeren zich voor
arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar.
Een aanzienlijk deel van deze groep is echter niet
verzekerd en vaak is er sprake van onderverzekering,
omdat de premie voor de verzekering relatief hoog
is, dit in het licht van het door de verzekeraar
geaccepteerde risico.
Bij Nationale-Nederlanden zijn veel verschillende
beroepen voor arbeidsongeschiktheid verzekerd,
waaronder dikwijls fysiek zware beroepen zoals
stratenmakers, timmerlieden, stukadoors en
aannemers. Niet verwonderlijk blijken rug- en/of
gewrichtsklachten de meest voorkomende redenen
voor arbeidsongeschiktheidsmelding te zijn bij deze
verzekerde populatie.
De oude “schade” aanpak bij rug- en
gewichtsklachten

De nieuwe aanpak bij rug- of
gewrichtsklachten

Tot eind 2006 bestond de aanpak na melding van
arbeidsongeschiktheid bij de verzekeraar, vaak via de
verzekeringsadviseur, uit het volledig laten invullen
van een schade aangifte formulier. Tegelijk werd ook
een opdracht voor een zogenaamd inventariserend
onderzoek door een arbeidsdeskundige verstuurd.
Daarnaast werden machtigingen naar verzekerde
verzonden om de medisch adviseur van de verzekeraar
toestemming te geven schriftelijke informatie bij huisarts
en eventuele andere behandelaars op te laten vragen.
Meestal na een periode van circa 3-6 weken werd
de informatie van een of meer behandelaars
ontvangen. Intern was dan nog een periode van
circa 2-4 weken gebruikelijk voordat de informatie
door de geneeskundig adviseur beoordeeld was en de
schadebehandelaar met behulp van een medisch advies
verdere acties in gang kon zetten.
Een probleem dat zich hierbij voordoet is dat dit advies
gebaseerd is op medische informatie welke achter
loopt op de realiteit, die vooral in de beginfase van
arbeidsongeschiktheid nog snel kan wijzigen!

Bij de nieuwe aanpak wordt de verzekerde direct door
de schadebehandelaar gebeld en, met als richtlijn een
belscript vastgesteld door de medisch adviseur, worden
aan betrokkene een aantal inhoudelijke vragen gesteld
over de aard van de klachten en de eventueel ingestelde
behandeling en/of verwijzing via de huisarts.
Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (zie
tabel 1), wordt een medisch specialistisch onderzoek
via Verzuimdiagnostiek aangeboden aan verzekerde.
Dit is een gespecialiseerd diagnostisch centrum welke
medisch specialistische expertises aanbiedt, inclusief
aanvullende onderzoeken. Dit centrum werkt nauw
samen met medisch specialisten in Amsterdam en sinds
kort in Tilburg.
Tabel 1

Voorwaarden voor aanbod verzekeraar
verwijzing naar Verzuimdiagnostiek:
Er is niet verwezen door de huisarts naar
een medisch specialist
Het gaat nog niet beter (met al of niet
conservatieve behandeling)
Het resterende verzekerde belang is voldoende

* H.J.M. van der Planken, verzekeringsgeneeskundige RGA
** M.M. de Jong, projectmedewerkster diagnostisch centrum,
mdejong@diagnostischcentrum.com
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Echter een medisch inzetbaarheidsadvies heeft niet als
doel het vaststellen van (definitieve) beperkingen. Het
gaat vooral om uitgebreide verduidelijking richting
verzekerde wat er met hem/haar aan de hand is en
wat er het beste aan gedaan kan worden en met welke
kansen op succes.
Want het is voornamelijk verzekerde zelf, die, vooral
in de beginfase van de arbeidsongeschiktheid, de
keuzes over zijn/haar werk maakt. Minder werken
en op welke manier, stoppen en al of niet op welke
termijn hervatten. Dit vaak wel na allerlei adviezen,
maar de verzekerde maakt de keuzes! Dankzij een
medisch inzetbaarheidsadvies kan verzekerde
deze keuzes nu maken na adviezen van een echte
deskundige en niet van bijvoorbeeld een familielid of
“ervaringsdeskundige”.

Als verzekerde akkoord gaat volgt dezelfde dag een
verzoek per e-mail aan dit diagnostische centrum
en wordt deze ook dezelfde dag nog gebeld door het
centrum om een afspraak te maken voor diagnostisch
onderzoek en een afspraak bij een medisch specialist.
Meestal betreft het een neuroloog of orthopedisch
chirurg, soms een reumatoloog. Het aanvullend
diagnostische onderzoek is meestal beeldvormend:
dikwijls een mri-scan of röntgenfoto’s.
Tevens gaat er diezelfde dag een opdracht uit richting
arbeidsdeskundige voor het bezoeken van verzekerde.
Het diagnostische centrum garandeert levering van
het onderzoeksrapport, een zogenaamd “medisch
inzetbaarheidsadvies” binnen 10 werkdagen op het
bureau van de medisch adviseur van de verzekeraar.
Daarnaast wordt door het centrum altijd direct een
kopie van het onderzoeksrapport naar de huisarts
van verzekerde gestuurd. De medisch adviseur
beoordeelt het rapport op de dag van binnenkomst
en geeft een advies via de schadebehandelaar richting
de arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige heeft
het advies in principe binnen vóór de afspraak met
verzekerde. Alle communicatie verloopt per e-mail.
Voor verzekerden die niet akkoord gaan met het
voorgestelde onderzoek of die niet aan de voorwaarden
voldoen, wordt de eerder beschreven oude aanpak
gevolgd.
De arbeidsdeskundige bezoekt dan verzekerde op
hetzelfde tijdstip, maar zonder medisch advies!
De arbeidsdeskundige kan dan dikwijls nog
geen afspraken met verzekerde over eventuele
werkhervatting maken.

Daarnaast gaat het erom wat op dit moment nog
resterende mogelijkheden voor arbeid zijn, zonder
schade aan het lichaam te berokkenen. Het begrip
“resterende mogelijkheden voor arbeid” lijkt slechts het
omgekeerde van “beperkingen”, maar is veel positiever
gelabeld en in de eerste plaats gericht aan verzekerde
zelf in plaats van aan de medisch adviseur van de
verzekeraar.
Resultaat van de nieuwe aanpak
Binnen 3 weken na melding van de schade bij
de verzekeraar zijn zowel medisch adviseur,
schadebehandelaar, arbeidsdeskundige, huisarts en
“last but not least”, verzekerde zelf op de hoogte van
alle medische zaken die voor betrokkenen van belang
zijn. Dat met uiteraard volledige inachtneming van
het medisch geheim. Cruciaal wordt hierbij geacht
dat verzekerde volledig op de hoogte raakt van
aandoening, prognose ten aanzien van herstel en
gevolgen voor de continuïteit van zijn of haar bedrijf.

Het medisch inzetbaarheidsadvies
In de regel worden door medisch specialisten
keuringen, zogeheten “medische expertises”, verricht
om klachten, onderzoeksbevindingen, diagnose,
beperkingen voor arbeid, prognose ten aanzien van
herstel van de aandoening en eventuele resterende
therapeutische opties vast te stellen. Daarnaast
eventueel nog beantwoording van andere specifieke
vraagstelling, van belang voor de uitkeringsrechten van
verzekerde.
Het vaststellen van eventuele blijvende beperkingen
voor arbeid is van groot belang omdat vervolgens
de arbeidsdeskundige hiermee de mate van
arbeidsongeschiktheid volgens de polisvoorwaarden
beter kan vaststellen.
Bij voorkeur wordt een medische expertise dus op
een moment verricht waar sprake lijkt te zijn van een
medisch (vooralsnog) onveranderde situatie, meestal
bij al wat langer durende arbeidsongeschiktheid. Het
heeft immers weinig zin om een medische expertise
te verrichten als de medische situatie van verzekerde
op korte termijn weer ingrijpend kan veranderen
door bijvoorbeeld een behandeling of tijdens een
genezingsproces. Definitieve beperkingen zullen dan
vaak nog niet vast te stellen zijn.
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Wenselijkheid van een medisch specialistisch
onderzoek bij rugklachten
Bij gewrichtsklachten kan medisch specialistisch
onderzoek wel wenselijk zijn. De meeste rugklachten
zijn evenwel aspecifiek en medisch gezien is medisch
specialistisch onderzoek dan meestal niet nodig (zie
huisartsen- en bedrijfsartsen richtlijnen hierover).
De huisarts zal verzekerde hiervoor dus niet vaak
doorverwijzen. Echter, een zelfstandig ondernemende
verzekerde heeft naast een medisch probleem ook
een probleem ten aanzien van zijn/haar bedrijf. De
verzekeraar heeft daarbij een schadepost die maanden
tot vele jaren zelfs kan voortduren en waarvan de
schade tot in de tonnen kan oplopen.
Indien er vanuit het oogpunt van de verzekeraar
indicaties voor zijn, kan de verzekeraar dus een
medisch specialistisch onderzoek aanbieden, los van de
vraag of dit vanuit medisch oogpunt wel zo zinvol is.
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Echter de Kaplan-Meier tijd tot herstel analyse
liet een significant verschil zien ten gunste van de
onderzoeksgroep (p = 0,049. Log-ranktoets).
Zie figuur 2.
Uit figuur 2 blijkt dat het verschil in herstel pas na
zo’n 200 dagen arbeidsongeschiktheidsduur optreedt.
In beide figuren is met een verticaal streepje “laatste
dag analyse” aangegeven: bij de betreffende casus
eindigt dan de “follow-up” zonder dat de onderzochte
gebeurtenis plaatsgevonden heeft.

Immers, de verzekerde gaat op een gegeven moment
definitieve keuzes maken ten aanzien van zijn/haar
arbeidsongeschiktheid en het is in ieders belang dat
deze keuzes gebaseerd zullen zijn op zo goed mogelijke
medische informatie.
Overigens wordt de huisarts altijd geïnformeerd over
het medisch inzetbaarheidsadvies. Tot op heden
hebben wij hierover geen reacties ontvangen.
Een matched control onderzoek met
historische controles

Uit een telefonische enquête die door de
betrokken schadebehandelaars bij 23 van de naar
Verzuimdiagnostiek verwezen verzekerden met lage
rugklachten verricht werd, bleek bij 22 respondenten
een hoge mate van tevredenheid.

Om te onderzoeken of de nieuwe aanpak
resulteert in een snellere afname van de mate van
arbeidsongeschiktheid en in een sneller herstel werd
voor de subgroep met lage rugklachten een matched
control onderzoek met historische controles verricht.
De groep verzekerden met lage rugklachten vormde
de grootste subgroep van naar Verzuimdiagnostiek
verwezen verzekerden.

Significante invloed van leeftijd op herstel
Dat leeftijd van belang is voor de kans op herstel,
bleek toen alle 68 verzekerden samen bekeken werden:
de gemiddelde leeftijd van de herstelde verzekerden
bedroeg 42,1 j en van de niet herstelde verzekerden
46,4 j. (p = 0,019. T-test) De herstelde verzekerden zijn
dus significant jonger.

Methode
In de periode van eind 2006 tot januari 2008 werden
van 34 verzekerden met lage rugklachten medisch
inzetbaarheidsadviezen opgesteld. Deze 34 verzekerden
werden vergeleken door middel van analyse van
de cliëntendossiers met 34 verzekerden uit de
periode april tot en met september 2006, waarvan
de schademeldingen alle volgens de oude aanpak in
behandeling genomen waren. De groepen werden
“gematched” op leeftijd en eigen risico termijn.
“Matching” op gevarenklasse was niet nodig: bijna alle
verzekerden in beide groepen behoorden tot de hogere
gevarenklassen.
De volgende variabelen werden gebruikt;
schadenummer, geboortedatum, leeftijd, beroep,
gevarenklasse, rubriek A (verzekerd bedrag eerste jaar),
rubriek B (verzekerd bedrag tweede en volgende jaren),
eigen risicotermijn, eerste ziektedag, datum eerste
afname arbeidsongeschiktheid en “hersteldatum” (de
datum waarop volgens de polisvoorwaarden er geen
recht op uitkering meer bestaat).
De data werden ingevoerd en geanalyseerd in SPSS, een
statistisch softwarepakket.

Discussie
Alleen al uit marketing overwegingen is een aanpak
waar 22 van de 23 verzekerden tevreden over zijn
gunstig voor de verzekeraar. Maar wat uiteindelijk telt
is kostenbeheersing. Kost de nieuwe aanpak alleen
maar meer dan de oude of herstellen verzekerden
ook sneller of vaker en liefst ook langduriger? Zelfs
een geringe mate van eerder herstel in de orde van
gemiddeld 1-2 weken is al kosteneffectief.
Noodgedwongen moest gebruik gemaakt worden
van historische controles: deze groep is niet geheel
vergelijkbaar. Alle historische controles werden door
de arbeidsdeskundige bezocht, ongeacht al of niet na
verwijzing via huisarts of behandeling.
De onderzoeksgroep is een selectie van verzekerden die
aan de voorwaarden van tabel 1 voldoen en ingingen
op het aanbod; dit betreft 89,5 % van de verzekerden
in de onderzoeksperiode met lage rugklachten. Gezien
dit hoge percentage is er weinig sprake van selectie
geweest.
Het plan is om op termijn de resultaten opnieuw te
analyseren, aangezien op het tijdstip van onderzoek 45
van de 68 verzekerden nog niet hersteld waren.
Vooralsnog lijkt medisch specialistisch onderzoek in de
beginfase van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandige
ondernemers van positieve invloed te zijn op de kans
op herstel en werkhervatting.

Resultaten
Alle verzekerden waren van het mannelijke geslacht.
Zowel gemiddelde als mediane leeftijd bedroegen
afgerond 45 jaar (range 21-59 jaar).
De follow-up van vooral de onderzoeksgroep is nog
kort: gemiddeld 219 dagen (controle groep 294 dagen).
Een Kaplan-Meier tijd tot eerste afname arbeidsongeschiktheid analyse liet geen significant verschil
zien tussen beide groepen (p = 0,743. Log-ranktoets).
Zie figuur 1.

GAVscoop, jaargang 12, nummer 2, augustus 2008

Met dank aan mevrouw J. Krikken voor het vele
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Figuur 1 Kaplan-Meier analyse tijd tot eerste afname arbeidsongeschiktheid
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Figuur 2 Kaplan-Meier analyse tijd tot herstel
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Dr. Evert Boschprijs opnieuw uitgereikt
M.L.A.Schotel

Aan het begin van de avond van 15 mei 2008 in het
zeer designed en frisse auditorium van de Bovemij te
Nijmegen, waar juist de Algemene Ledenvergadering
van de GAV was gehouden, heeft haar voorzitter
Pjotr Israëls de al weer levendig orerende zaal tot
stilte gemaand.Vervolgens richtte hij verrassend het
woord tot het erelid van de vereniging, de heer A.
E. Schröder en verzocht hem naar voren te komen.
Bij gelegenheid van zijn terugtreden als voorzitter
van de Onderwijscommissie bleek het bestuur van
de vereniging, op voordracht van de gezamenlijke
redactieleden van GAVscoop, besloten te hebben om de
heer Schröder als tweede de in 2002 door de vereniging
ingestelde Dr. Evert Boschprijs toe te kennen. Dit als
blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor
zijn wetenschappelijk presteren en bevorderen van de
geneeskunde in particuliere verzekeringszaken.
De voorzitter ging vervolgens in op de vele activiteiten
die Phons gedurende tientallen jaren continu en
met niet aflatende inzet op dit gebied voor het
particuliere vakgebied heeft verricht. Zijn veelzijdige
werkzaamheden op het gebied van de overdracht van
kennis, zoals bij het onderwijs, conferenties, symposia,
werkgroepen en ict-groepen werden een voorbeeld voor
velen genoemd; wie herinnert zich niet de tweedaagse
nascholingen in Berg en Dal met de Paardenstal?
Het optreden van Phons in de vereniging heeft zijn
weerslag niet alleen gehad op het wetenschappelijk
presteren van de individuele (kandidaat-)leden maar
ook op dat van de GAV in totaliteit. Zonder volledig te
kunnen zijn stipte voorzitter Israëls een aantal van zijn
bijzondere activiteiten aan.
Bij zijn toetreding tot het bestuur van de vereniging in
1983 kreeg Phons direct de taak om de GAV-scholing
op te zetten. Samen met Symen Duursma leidde dit in
eerste instantie tot casuïstiek-middagen. In 1984 werd
vervolgens door Phons het GAV-bulletin, voorloper
van de GAVscoop, opgericht. Aanvankelijk werd
de inhoud van dit blad gevuld met bijdragen van
de leden, al gauw bleek echter dat de inhoudelijke
invulling ervan door de leden geen sinecure was, zodat
hij een en ander zelf voor zijn verantwoording heeft
genomen. Vak-relevante artikelen, congresverslagen
en dergelijke werden door Phons gedurende 12,5 jaar
geheel belangeloos verzorgd. In 1985 vond onder
zijn bezielende leiding de eerste GAV- nascholingsdag
plaats. Een jaar later, in 1986, werd officieel de
Onderwijscommissie van de GAV opgericht door de
heren Schröder, Idzerda en Van der Roest.
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Phons Schröder (Foto: N.W.M. van Cappellen-de Graaf)

In 1987 vond in samenwerking met de toenmalige
Stichting voor Sociale Geneeskunde, voorloper van
de NSPOH, de eerste vijfdaagse nascholingscursus
plaats op het terrein van de levens- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zorg, sociale
verzekeringen, verkeersaansprakelijkheid en
menselijke schade. Sedert 1991 bestaat er de langer
durende opleiding met een nieuwe, uitgebreidere
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geschreven en verwees daarbij naar diverse artikelen
in de jaren tachtig, begin negentig in het Tijdschrift
voor Verzekeringsgeneeskunde1,2,3, het Duitse
Versicherungsmedizin4 en het Amerikaanse Journal of
Insurance Medicin5,6.
Het woord hernemende bedankte de voorzitter Phons
nogmaals hartelijk voor alle nuttige en plezierige zaken
die hij in dit kader voor de vereniging heeft gedaan.
Vervolgens overhandigde hij Phons de bij de prijs
behorende, inmiddels traditionele zilveren fruitschaal
met inscriptie alsmede de daaraan verbonden
oorkonde.
Geheel typerend voor Phons, die zoals bekend op
vergaderingen steevast iets later pleegt te arriveren en
meestal ook iets eerder vertrekt om elders iets aan den
volke te moeten verkondigen, was door hem ook voor
deze avond direct na de GAV-vergadering weer een
tweede bijeenkomst elders gepland. De bestuursleden
hadden dan ook grote moeite om Phons wat langer
in hun midden te houden ten einde hem de prijs uit
te kunnen reiken. Het moge nog een wonder heten
dat Phons deze mei-vergadering kon bijwonen, een
bezoek aan de Amerikaanse onderwijsinstellingen bleek
immers pas op het laatste moment gecancelled.

Onderwijscommissie, met cursorisch onderwijs,
scripties, toetsen en stages. Tot voor kort vervulde
Phons de rol van buitengewoon leraar op dit
particuliere gebied. Phons heeft hiermee blijk gegeven
een toonbeeld te zijn in de zin van stimulering
van de wetenschapsbeoefening en begeleiding bij
wetenschappelijke publicaties en scripties.
De voorzitter haalde een van Phons’ beroemde
aforismen aan met betrekking tot de benodigde kennis
en kunde van de RGA. Het betrof de gevleugelde
uitspraak dat een medisch adviseur in zijn eerdere,
bij voorkeur curatieve, carrière ‘aan het vlees’ moet
hebben gezeten, om zijn werk naar behoren te kunnen
doen.
Tevens merkte de voorzitter op dat het buiten kijf
was dat Phons voor het faciliteren van kennis bij
de GAV en haar leden van buitengewone betekenis
is geweest en nog steeds is, met nog altijd kritische
opmerkingen tijdens wetenschappelijke voordrachten
op de GAV-vergaderingen. Wel werd erbij gememoreerd
dat Phons, bij toeval in kaki gekleed, zich soms
Oost-Indisch doof betoonde voor vermaningen
om toch de vergaderdiscipline te respecteren.
Phons’ tomeloze inzet voor de facilitering van de
wetenschap leek de voorzitter echter enigszins in
contrast te staan met het aantal publicaties van zijn
hand. Geheel op de Phons zo eigen wijze riposteerde
de laureaat dit echter met de opmerking dat de
meeste publicaties voor ’s mensenheugenis werden

Een bedrijvig mens, geboren in de Gordel van Smaragd,
leergierig en leergraag, gaf de vergadering reeds voor
aanvang van het diner derhalve het nakijken.
Phons, Bedankt!
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Bariatrische chirurgie in Nederland/Arnhem
B Langenhoff*, F Berends**, I Janssen***

Morbide obesitas vormt in Nederland een snel groeiend
probleem voor de volksgezondheid. Obesitas is door
de Wereld Gezondheidsorganisatie gedefinieerd als
“een chronische ziekte gepaard gaande met vetstapeling in het lichaam op een zodanige wijze dat er
gezondheidsrisico’s optreden”.
Als maat voor de vetmassa wordt gebruik gemaakt van
de body mass index (BMI), het lichaamsgewicht in
kg gedeeld door het kwadraat van de lengte in meter.
Overgewicht is gedefinieerd als een BMI tussen de 25 en
30 kg/m2. Er is sprake van obesitas als de BMI tussen
30 en 40 kg/m2 is en bij morbide obesitas is er sprake
van een BMI boven de 40 kg/m2 óf een BMI boven de
35 kg/m2 met comorbiditeit/risicofactoren.
Naast de absolute hoeveelheid vet is ook de vetverdeling
van belang: intra-abdominaal vet geeft meer kans
op aandoeningen dan subcutaan vet dat perifeer
(bijvoorbeeld op de heupen) gelokaliseerd is. Het meten
van de buikomvang wordt dan ook in toenemende
mate betrokken bij de risico-inschatting, zeker bij
patiënten waarbij er sprake is van een BMI tussen de
25 en 35 kg/m2.
In Nederland heeft circa 40% van de bevolking een BMI
boven de 25 kg/m2 en ongeveer 10% lijdt aan obesitas.
Bij 1-1.5% van de Nederlanders is sprake van morbide
obesitas. De gezondheidsrisico’s nemen toe met het
groter worden van de BMI. Indien er sprake is van
morbide obesitas, heeft een patiënt een zeer grote kans
op comorbiditeit. Tevens leidt het hebben van morbide
obesitas tot een verkorting van de levensverwachting.
Bijvoorbeeld een patiënt van 40 jaar oud, met een BMI
> 45 heeft een levensverwachting die 10 jaar korter is1.
Naast de gezondheidsrisico’s kunnen patiënten met
(morbide) obesitas ook worden geconfronteerd met
stigmatisering en discriminatie.
De belangrijkste gevolgen van (morbide) obesitas
zijn: diabetes mellitus, hypercholesterolemie,
slaapapnoesyndroom (OSAS), urine-incontinentie,
hypertensie en gastro-oesophageale reflux. Het
metabool syndroom (de trias van hypertensie,
diabetes mellitus en dyslipidemie) leidt tot een
verhoogde prevalentie van hart-en vaatziekten.
Verder wordt bij patiënten met morbide obesitas een
viermaal verhoogde incidentie gezien van colon- en
mammacarcinomen. Andere vaak voorkomende
klachten zijn: artrose, rug- en gewrichtsklachten,
galstenen en fertiliteitstoornissen.

Figuur 1 De laparoscopische maagband

Psychosociale problemen geven tevens vaak een
verlaagde kwaliteit van leven, dit wordt met name
gezien bij patiënten met morbide obesitas. Ook
depressiviteit wordt bij deze groep patiënten in
verhoogde mate gezien.
Bij de beslissing of een patiënt in aanmerking komt
voor behandeling van overgewicht worden de BMI
en de vetverdeling betrokken alsmede de andere
risicofactoren. Patiënten met een BMI boven de 30
komen in ieder geval voor behandeling in aanmerking.

Figuur 2
Plaatsing van
de maagband

Eerst moet worden nagegaan of de patiënt voldoende
gemotiveerd is om daadwerkelijk veranderingen in de
leefstijl aan te brengen. Bij het ontbreken van motivatie
is de kans op een succesvolle behandeling gering. De
behandeling is gericht op het aanpassen van de leefstijl
(bewegen), voedingsadviezen (energiebeperking)
en eventueel geneesmiddelen. Geneesmiddelen die
obesitas kunnen genezen bestaan niet, de beschikbare
middelen (Orlistat, Sibutramine) werken slechts zolang
ze genomen worden en gewoonlijk treedt na het staken

* B. Langenhoff, chirurg in opleiding
** F. Berends, chirurg
*** I. Janssen, chirurg
Alysis Zorggroep, locatie Rijnstate, Arnhem
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ervan weer een gewichtstoename op2. Het effect van
conservatieve maatregelen blijkt na 5 jaar minder dan
5% te zijn, dat wil zeggen dat slechts een beperkt aantal
mensen het bereikte resultaat heeft kunnen behouden.
Indien er sprake is van morbide obesitas kunnen
patiënten in aanmerking komen voor bariatrische
chirurgie. Het streven van de chirurgische behandeling
is niet om het ideale lichaamsgewicht te bereiken, maar
om door afname van overgewicht de risicofactoren te
verminderen én de kwaliteit van leven te verbeteren3.
Met een gewichtsverlies van 10% wordt reeds een
vermindering van risicofactoren en comorbiditeit
zoals diabetes mellitus type 2 bereikt4. Het doel van
een bariatrische ingreep is om het lichaamsgewicht
langdurig en ingrijpend te verlagen.
Men onderscheidt drie soorten operaties: restrictieve
operaties waarbij het reservoir van de maag wordt
verkleind door middel van bijvoorbeeld een
laparoscopische maagband of de gastric sleeve. De
tweede soort is een malabsorptie-operatie waarbij de
voeding minder geresorbeerd kan worden zoals bij een
biliopancreatische diversie en duodenal switch, en de
derde is een combinatie van beide, bijvoorbeeld een
laparoscopische gastric bypass. Hierbij wordt de maag
doorgenomen, zodat een kleine pouch ontstaat die
verbonden wordt met een Roux-Y dunnedarmlis.
De laparoscopische maagband heeft als voordeel
dat het een vrij eenvoudige ingreep betreft met
een lage mortaliteit, dat wil zeggen < 0.5%. De
patiënten kunnen veelal de eerste postoperatieve
dag weer ontslagen worden. Er wordt een redelijke
gewichtsreductie bereikt. Verder is de ingreep reversibel,
de band kan indien gewenst weer verwijderd worden.
Er zijn ook nadelen, zo moeten er regelmatig controles
plaatsvinden, onder meer om de band op te spuiten.
Er wordt een vreemd lichaam geplaatst, waarbij er
soms kanteling van de aanprikpoort, infecties van
poort of band en ook lekkage van de band kunnen
optreden. Hiervoor dient dan vaak een reoperatie plaats
te vinden. Bij jongeren wordt vaak gekozen voor het
plaatsen van een laparoscopische maagband. Contraindicaties voor het plaatsen van een maagband zijn
sweet eaters, binge eaters en mensen met pathologische
refluxklachten. Een hernia diafragmatica (breuk in het
middenrif) is ook een contra-indicatie.
De laparoscopische gastric bypass is een ingreep die
in een centrum waar dit frequent wordt gedaan een
mortaliteit kent van < 1%. Er wordt nu geen vreemd
lichaam geplaatst, en er dienen minder frequent policontroles plaats te vinden of reoperaties. Wel zijn er
een aantal vroege en late complicaties die kunnen
optreden. Specifieke vroege complicaties zijn: lekkage
van de verbinding tussen de maag en de dunne darm
en een bloeding op de nieuwe naad van de darm. Late
complicaties zijn: voedingsdeficiënties (bijvoorbeeld
vitamine B12-tekort), dunne darmobstructies (door
herniaties), naadstenose en dumping syndroom. Een
patiënt zal voedingssuppleties krijgen ten einde de kans
GAVscoop, jaargang 12, nummer 2, augustus 2008

Figuur 3 Typen bypasses

op vitamines- en calciumtekorten zo klein mogelijk
te maken. Gezien de licht verhoogde mortaliteit
wordt een gastric bypass vooralsnog voorgesteld bij:
sweet eaters, patiënten met onvoldoende inzicht in
eigen obesitasproblematiek, superobesen (BMI > 50
óf BMI > 45 en comorbiditeit) en patiënten met een
ernstige geobjectiveerde refluxklachten. Door een
gastric bypass kan een grotere gewichtsafname worden
bewerkstelligd, waardoor de comorbiditeit ook meer
wordt beïnvloed. Een gunstig bijeffect van een gastric
bypass is de afname van het hormoon ghreline,
waardoor mensen minder hongergevoel ervaren.
Chirurgische behandeling van morbide obesitas
is de enige effectieve methode om op de langere
termijn voldoende gewichtsverlies te behouden. Om
optimale resultaten te behalen is een multidisciplinair
team noodzakelijk voor een goede patiëntenselectie
en gedegen pre- en postoperatieve begeleiding. In
centra waar meer dan 100 patiënten per jaar worden
geopereerd is het aantal complicaties duidelijk lager
vergeleken met centra die minder dan 50 ingrepen per
jaar doen.
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De criteria die worden gesteld voor het ondergaan van
een bariatrische ingreep zijn als volgt.
Er dient sprake te zijn van:
• BMI > 40 kg/m2 of BMI > 35 kg/m2 met
comorbiditeit
• leeftijd > 18 jr* en < 60 jr (boven 55 jr extra
aandacht voor indicatiestelling)
• meerdere professioneel begeleide afvalpogingen
• geen psychische contra-indicaties
• bereidheid tot aanpassing leefstijl
• acceptabel operatierisico

Geschat wordt dat er 70.000 tot 150.000 ‘kandidaten’
in Nederland zijn die in aanmerking komen voor
bariatrische chirurgie. In 2004 werden er 1000
patiënten per jaar geopereerd, in 2006 waren dit
er 3000. In 2010 wordt verwacht dat dit aantal is
opgelopen tot 10.000.
De effectiviteit van bariatrische chirurgie is beter dan
welke conservatieve behandeling dan ook. Gemiddeld
wordt een gewichtsafname van 20-40 kg bereikt, met
een afname van de BMI van 10-15 kg/m2.
Studies laten zien dat chirurgische behandeling
van morbide obesitas kosteneffectief is, vooral door
de sterke verbetering en ook wel genezing van de
comorbiditeit, met name diabetes mellitus5, en
resulteert in een langdurige afname van het gewicht.

* Recentelijk werd vanuit Maastricht bericht over
succesvolle chirurgische aanpassingen bij tieners. Red.
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Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Raadkamerbeslissing 27 mei 2008
Was de medisch adviseur niet objectief? Had hij een andere mening dan andere
specialisten? Zat zijn advies vol slordige fouten? Was hij nodeloos grievend?
JWB

de te verwachten arbeidsongeschiktheid van klager.
Expert G. had geoordeeld dat er geen objectiveerbare
afwijkingen aanwezig waren. Toen klager na het advies
van verweerder naar een plastisch chirurg ging, sprak
die van een ‘dorsaal wristsyndroom’. Verweerder heeft
correct gehandeld door daarna aan klager een second
opinion aan te bieden.
“Ja maar”, zei de klager, “hij heeft het ook over een
whiplash, maar die heb ik niet, dat is mijn vrouw.”
“Oeps”, zei het RTC, “dat is een foutje van de huisarts
die het op de verkeerde groene kaart noteerde.”
“Ja maar”, zei de klager, “hij schrijft ten onrechte dat
de polsproblematiek voor het eerst pas op 15 april 2002
gedocumenteerd is.”
“Jawel”, zei het RTC, “door de huisarts wel. En dat is
wat hij schreef.”
“Ja maar”, zei de klager, “hij citeert de cardioloog
verkeerd. Die schreef over een infarct met recidief
waarvoor klager gedotterd was en dat het de laatste
jaren goed met hem gaat; hij heeft geen pijn op de
borst gehad.” De medisch adviseur had geschreven
over een infarct met recidief waarvoor klager

Het gaat om een orthopedisch chirurg, die als medisch
adviseur van een letselschadebureau, gerapporteerd
heeft over klager, die op zijn werk letsel aan zijn
linker pols had opgelopen. Zijn advies luidde dat het
genezingsproces van het letsel van klager naar gangbare
medische maatstaven ongeveer een half jaar zou duren
en dat klager daarna zijn werkzaamheden weer zou
kunnen hervatten. Hij baseerde zich daarvoor mede op
een expertiserapport van orthopeed G.
Hoe was er in eerste aanleg door het regionale
tuchtcollege geoordeeld?
Het Regionaal Tucht College (RTC) beoordeelde
allereerst of de klager ontvankelijk was: ja, want
de medisch adviseur heeft als BIG-geregistreerde
geoordeeld over de gezondheidstoestand van klager.
Vervolgens over de klacht dat de medisch adviseur
niet objectief was geweest: deze bewering is niet met
objectieve bewijzen gestaafd.
Maar heeft verweerder zijn taak wel correct vervuld?
Ja, want hij heeft op basis van de door hem
verkregen informatie een inschatting gemaakt van
GAVscoop, jaargang 12, nummer 2, augustus 2008
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gekatheteriseerd was en dat deze volgens de cardioloog
de laatste tijd cardiaal stabiel was.
“Hier is geen tuchtrechtelijk relevant verschil”, zei het RTC.
“Ja maar”, zei klager, “hij heeft mij nodeloos gegriefd
met zijn opmerking dat ik waarschijnlijk de normale
pensioenleeftijd niet zou halen”.
“Inderdaad mijnheer, hij had zich duidelijker kunnen
uitdrukken, maar hij bedoelt dat u waarschijnlijk voor
de leeftijd van vijfenzestig jaar arbeidsongeschikt zult
worden.”
Regionaal werd de klacht afgewezen. Bij deze beslissing
heeft klager zich grotendeels neergelegd. Maar aan het
centrale tuchtcollege werden twee klachten toch nog
eens voorgelegd:
• ten onrechte hield de medisch adviseur vast aan
6 maanden arbeidsongeschiktheid, en
• de medisch adviseur was nodeloos grievend.
Daarmee maakte het CTG korte metten. Nu er tegen
het grootste deel van de uitspraak van het RTC geen
beroep was ingesteld, kwam het verwijt dat het advies
van de arts niet objectief was geweest en dat hij
onjuistheden had gerapporteerd niet meer aan de orde.
In raadkamer werd besloten dat men niet tot andere
overwegingen en conclusies kwam dan die van het
Regionaal Tuchtcollege. Het CTG verwerpt het beroep.
Deze beslissing werd mede genomen door prof. dr.
A.H.M. Taminiau en dr. W.H.J. Derks.

Wenken voor auteurs
Hanteer voor literatuurverwijzing de gebruikelijke
gangbare methodiek (Vancouver).
Vermeld indien gewenst een correspondentie-adres dat
bij het artikel kan worden geplaatst.

Lever uw tekst per email of op papier en cd-rom
aan, met vermelding van uw adresgegevens en
telefoonnummer. Adres van de redactie is: Busselterweg 13, 7973 KN Darp, email: gavscoop@gavscoop.nl.
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.

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.

Lever uw tekst in 2 versies aan, één versie in een lay out
zoals u voor ogen staat en één versie zo ‘plat’ mogelijk,
dat wil zeggen geen tabs of inspringen, kopjes niet in
hoofdletters. Geef in de tekst de plaats van eventueel
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.
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SCOR Global Life Jahrestagung:
Nierenerkrankungen
Locatie: Hilton hotel, Keulen
Inlichtingen: Dorothee Schauff,
tel.: +49(0)22158900-403,
e-mail: dschauff@scor.com

10 september 2008

Wenckebach Instituut Groningen:
Revalidatie werkt! Ontwikkelingen in
de arbeidsrevalidatie
Locatie: Beatrixoord, Haren (Gr)
Kosten: € 50,Inlichtingen: wenckebachinstituut.nl

Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek

18 september 2008

GAV: Ledenvergadering
Locatie: Movir, Nieuwegein

Druk/Lay-out

9 oktober 2008

Drukkerij Goudkuil, Beekbergen
HieroSign, grafisch servicebureau,
Apeldoorn

Studiekring Noord voor Verzekeringsen bedrijfsartsen: Studiedag, info volgt.

6 november 2008

Alysis Zorggroep, Ziekenhuis Rijnstate:
Symposium OSAS 2008
Locatie: Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem,
12.00 - 17.00 uur
Kosten: € 25,Inlichtingen: Studie Congrescentrum
Alysis Zorggroep, tel. (026) 378 78 40,
email: scc@alysis.nl
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