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Van de redactie
afbeelding van een slachtoffer van de kredietcrisis
avant la lettre, wiens vee wordt afgevoerd, in een
tijd waarin nog niemand van Lehman Brothers had
gehoord.
Zou dit programma-onderdeel alleen al de moeite
van een tocht naar Keulen waard zijn geweest, het
medische gedeelte de volgende dag stond weer op
hetzelfde hoge niveau waar dit symposium inmiddels
om bekend staat.
Deze maal kregen ziekten en aandoeningen van het
gastro-intestinale traject de aandacht.
Een aantal top-sprekers heeft ons bijgepraat over
de ontwikkelingen rond tumoren van vooral colon,
colitis ulcerosa en ziekte van Crohn, de betekenis en
interpretatie van leverfunctiewaarden en de nieuwste
inzichten met betrekking tot hepatitis B en C.
Een uitermate interessant symposium met overdracht
van voor de praktijk direct toepasbare kennis.
En dan verbaast het mij om weer vast te moeten stellen
dat er vanuit Nederland zo weinig collegae aanwezig
waren. Keulen ligt bij wijze van spreken om de hoek,
de kosten zijn belangrijk lager dan een gemiddeld
middagje congres in Nederland, dus wat kan hier dan
toch de reden voor zijn ?
Als het enigszins meezit zullen wij op termijn uiteraard
weer een verslag van dit symposium opnemen in
GAVscoop, maar met medische kennis is het wel een
beetje als met reclame. De kracht zit in de herhaling.
Als ik het verslag van de 11e Tagung in dit nummer
doorlees, dan staat alles mij weer helder voor de
geest. Voor u is het echter nieuw en de vraag is wat
er dan beklijft. Of weet u alles al op het gebied van
aandoeningen van nieren en prostaat ?
K. de Wilde

In dit voor u liggende nummer van GAVscoop is,
onder meer, een verslag van de 11e “Versicherungsmedizinische Jahrestagung“ opgenomen, welke
plaatsvond in Keulen op 3 en 4 september 2008.
Er zit in onze berichtgeving wat dit betreft dus zo’n jaar
vertraging.
In dit geval is dat helemaal niet erg. De ontwikkelingen
rond ziekten van nieren en prostaat gaan voort, maar
zijn (helaas) niet zo snel dat ingeleverd moet worden
op de waarde van dit verslag.
Dit verslag noem ik echter om een andere reden. Zelf
vorig jaar aanwezig in Keulen, heb ik destijds genoten
van de lezingen van de zeer deskundige sprekers.
Het lezen van het verslag verfrist de wat weggezakte
herinneringen en draagt bij aan een betere en actuele
kennis van het onderwerp.
Opmerkelijk was het dat de opkomst van medisch
adviseurs uit Nederland voorzichtig gezegd uiterst
bescheiden was.
En dat is heel jammer.
Gisteravond kwam ik, uiterst voldaan en zeer
enthousiast, terug van de 12e “Versicherungsmedizinische Jahrestagung“, die uiteraard weer in
Keulen plaatsvond.
Het programma begon de avond tevoren met een
bezoek aan het Wallraf-Richartz museum. Onder
leiding van deskundigen werden wij in kleine groepjes
langs een aantal highlights van dit schitterende
museum geleid. Ik ben dan ook weer helemaal
“angehaucht” en weet waarom heiligen uit de
11 – 12e eeuw er allen hetzelfde uitzagen: het
individualisme werd pas enkele eeuwen later
uitgevonden. Ook is er niets nieuws onder de zon op
het gebied van de economie. Schitterend was ook de
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Gedragscodes en beroepscodes
S.P. Israëls, voorzitter GAV

Het zit in de lucht. De consensusmolen draait op volle
kracht in het polderland. We worden ingedijkt door
gedrags- en beroepscodes. Maar het gevaar dreigt dat
we, als we niet op het goede stuk grond zitten, door het
water verzwolgen zullen worden.

We moeten ons hier beperken tot de medische
zaken, “de persoonsgegevens betreffende iemands
gezondheid”* in het jargon van de gedragscode.
De overwegingen, die ten grondslag lagen aan de
herziening en ook de oude situatie, zijn gepubliceerd
in GAVscoop van december 20082. Kort samengevat:
de delen in de gedragscode die de medisch adviseur
betreffen waren onvoldoende duidelijk, het begrip
functionele eenheid gaf aanleiding tot veel verwarring
en gelegenheid van de regelgeving af te wijken en ook
was niet gedefinieerd wie als medisch adviseur betiteld
moest worden. Medische gegevens werden verwerkt
door medewerkers van de verzekeringsmaatschappijen
die niet onder verantwoordelijkheid van de medisch
adviseur vielen. Dat is nu rechtgezet. Leidend
in de nieuwe gedragscode zijn de beginselen
geheimhoudingsplicht, voortkomend uit de artseneed en
artikel 88 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (BIG) die dat nog eens herhaalt, en
het blokkeringsrecht uit de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO), het artikel 464,
lid 2, in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
De gedragscode definieert een aantal begrippen. De
volgende twee zijn van belang:
• Medisch adviseur: de arts die als verantwoordelijke
optreedt voor de Verwerking van Persoonsgegevens
omtrent iemands gezondheid, die noodzakelijk
is om een onafhankelijk deskundig advies te
kunnen geven terzake de beoordeling van de
gezondheidstoestand van de verzekerde of de te
verzekeren persoon aan de afdelingen van het
verzekeringsbedrijf die tot taak hebben omtrent een
aanvraag of claim de beslissing te nemen
• Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling
of elk geheel van handelingen met betrekking
tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Wat is er aan de hand, welke codes of revisies van
bestaande codes kunnen we binnenkort verwachten?
Een opsomming:
• Het ontwerp van de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen, nadat de
eerdere Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeringsbedrijf (1998) haar termijn had bereikt
• De nieuwe Gedragscode voor de Zorgverzekeraars
• De vernieuwde Beroepscode van de GAV
• De Beroepscode van de Werkgroep Artsen
Advocaten
• De Gedragscode Behandeling Letselschade, met een
medische paragraaf
• De revisie Richtlijnen KNMG inzake het omgaan
met medische gegevens.
Een uitgelezen gelegenheid de aanbevelingen,
richtlijnen en niet zo vrijblijvende regels, voortkomend
uit eed en wet, op elkaar af te stemmen. Deels
lukt dat, maar naar oud gebruik heeft elke stad
zijn eigen interpretatie. Het zal nog wel enkele
Statenvergaderingen vergen voor de consensustrompet
gestoken kan worden.
Hoe ver is het met deze codes?
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen
Het Ontwerpbesluit van deze nieuwe gedragscode is op
10 augustus j.l. in de Staatscourant gepubliceerd en op
de site van het College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) te lezen1. De commissie Privacy van het Verbond
van Verzekeraars, bijgestaan door externe deskundigen,
heeft grote delen van de oude gedragscode
herschreven. Ook een kleine werkgroep van de GAV
heeft meegeholpen om de medische paragraaf te
redigeren. Medio dit jaar is deze gedragscode aan het
CBP aangeboden ter goedkeuring. Naar verwachting
zal de Gedragscode in de loop van september van
kracht worden. Dat heeft grote consequenties voor
verzekeraars en ook voor medisch adviseurs.
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Onder medische gegevens worden door het Comité van
Ministers van de Raad van Europa sedert 13 februari 1997 alle
persoonsgegevens over iemands gezondheid verstaan. Hieronder
vallen mede die gegevens die een aantoonbaar en nauw verband
hebben met gezondheid alsmede genetische gegevens.
Zie GAVscoop 1999;3:3-8.
Red.

andere overwegingen van technische, financiële en
commerciële aard, een beslissing. De beslissing kan
overeenkomen met het advies, maar kan er evengoed
van afwijken. Uiteraard gebeurt dat idealiter in goed
overleg, maar ook tijdens dit overleg dient de medisch
adviseur de gegevens van de (kandidaat-)verzekerde
geheim te houden, en alleen datgene wat nodig is
tijdens het overleg te berde te brengen.

Het is hiermee nu ook voor verzekeraars volstrekt
duidelijk dat een medisch adviseur een arts is en niet
“een medewerker met tenminste een HBO-opleiding”.
Dat we, als ontsnappingsmogelijkheid, de medisch
adviseur – conform het Protocol Verzekeringskeuringen
- ook als geneeskundig adviseur hebben benoemd
(via de registratie “RGA” was en is deze term immers
beschermd), doet hier niets aan af.
De taak van de medisch adviseur is veelomvattend:
alles, van het openen van de inkomende post, het
gebruik van de medische gegevens, tot het archiveren
valt onder zijn taken. Dit wordt verwerking van
persoonsgegevens genoemd in de Wet bescherming
persoonsgegevens (WBP). Op een of andere manier
zal hij dus zeggenschap over zijn medewerkers,
de medische dienst of staf moeten hebben. Hij
kan immers het werk niet solo doen. Eenvoudig
administratief werk, maar ook een groot deel van de
beoordelingen, zal door zijn medewerkers gebeuren,
maar wel onder diens strikte supervisie. Juist dit punt
zal vaak de nodige aanpassingen vergen ten opzichte
van de nu nog gangbare organisatie bij verzekeraars.
Dan dat begrip noodzakelijk, waar de schrijvers van
de wetten WBP en WGBO zo van geporteerd zijn.
Uit de bovengenoemde definitie valt op te maken
dat de medisch adviseur zelf slechts in beperkte mate
over medische gegevens mag beschikken: alleen
hetgeen noodzakelijk is om tot verwerking van
persoonsgegevens te komen, de beoordeling van een
aanvraag van een verzekering of de toekenning van
een claim. Dit beginsel komt onder meer tot uiting
in de beperkingen in de medische machtiging voor
de behandelend arts. Dit noodzakelijkheidsbeginsel
komt terug bij het uitbrengen van het advies aan de
verzekeraar: alleen datgene wat nodig is om het advies
te onderbouwen mag aan de verzekeraar medegedeeld
worden. Dit is een vrij vaag begrip, dat ongetwijfeld tot
verdere jurisprudentie zal leiden. De eerste uitspraken
van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
laten er echter geen twijfel aan bestaan dat dit beginsel
strikt uitgelegd moet worden. Er kunnen maar weinig
gegevens naar de verzekeraar toe.
Essentieel is dat de medisch adviseur met zijn staf
een advies uitbrengt aan de verzekeraar. Het nemen
van een beslissing over de verzekeringsaanvraag of
de aanspraak op een uitkering hoort niet tot zijn
competentie. Het advies moet ook onafhankelijk zijn.
Bij het opstellen van het advies richt de medisch
adviseur zich weliswaar op de vraagstelling van de
verzekeraar of belangenbehartiger, maar de belangen
van de vragenstellers mogen niet meetellen bij het
adviseren. Het advies moet objectief zijn. Alleen op
deze manier immers is het mogelijk uitvoering te geven
aan het blokkeringsrecht dat kandidaat-verzekerden
toekomt (WGBO art. 464, lid 2). De verzekeraar neemt,
op grond van het advies van de medisch adviseur en
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In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen gaat hoofdstuk 6, paragraaf 1
over “Persoonsgegevens betreffende iemands
gezondheid”. Deze zijn voor de medisch adviseurs van
belang. De elf artikelen van deze paragraaf zijn na te
lezen in de gedragscode zelf.
Ze gaan, samenvattend, over de volgende onderwerpen:
1) Financiële instellingen mogen persoonsgegevens
over iemands gezondheid verwerken als dat
noodzakelijk is
2) Omstandigheden waaronder in ieder geval deze
gegevens mogen worden verwerkt
3) Persoonsgegevens over iemands gezondheid mogen
niet voor een andere verzekering gebruikt worden.
Het verwerken van persoonsgegevens betreffende
iemands gezondheid door een financiële instelling
om een advies te kunnen uitbrengen over de
medische beoordeling van een (aspirant)-verzekerde
is voorbehouden aan een medisch adviseur en
de personen die onder zijn verantwoordelijkheid
betrokken zijn bij dat advies. Het opvragen van
gegevens omtrent de gezondheid van en bij
een cliënt gebeurt uitsluitend door een medisch
adviseur of mensen uit zijn medische dienst of staf
4) Verzamelen van persoonsgegevens omtrent iemands
gezondheid door een medisch adviseur is alleen
toegestaan met een machtiging
5) Dossierplicht onder verantwoordelijkheid van de
medisch adviseur en inzagerecht door de cliënt
6) Legitimatie door de cliënt en diens
blokkeringsrecht. Niet onder de
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur
vallen verwerkingen van persoonsgegevens omtrent
iemands gezondheid voor zover dat noodzakelijk is
voor:
a) het nemen van een beslissing inzake het door de
verzekeraar te verzekeren risico;
b) de uitvoering van de verzekerings- of
financieringsovereenkomst, waaronder mede
begrepen de Verwerking van Persoonsgegevens
in het kader van het ontvangen en verwerken
van declaraties en financieringsovereenkomsten
dan wel indien daarom door of namens
de cliënt is verzocht in verband met diens
gezondheidstoestand
7) Geheimhoudingsplicht door personen die gegevens
omtrent iemands gezondheid verwerken en
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medisch adviseur zijn verantwoordelijkheid nemen.
Leidinggeven bij de verwerking van persoonsgegevens
aan de mensen van zijn staf, bewaken van de
geheimhoudingsplicht, toezien op de uitvoering van
het blokkeringsrecht en beoordelen wat “noodzakelijk”
is om tot een goed beargumenteerd onafhankelijk
advies aan de verzekeraar te komen, dat alles valt onder
de persoonlijke verantwoordelijkheid van de medisch
adviseur.

uitzonderingen daarop
8) Moratorium erfelijkheidsonderzoek is van
toepassing
9) HIV-gedragscode is van toepassing.
De artikelen 4 en 8, hierboven volledig geciteerd,
verwoorden veel ondubbelzinniger dan voorheen de
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Het
uitbrengen van een advies over iemands gezondheid
is voorbehouden aan de medisch adviseur en de
personen die onder zijn verantwoordelijkheid werken.
Op aandringen van het CBP is daar ten overvloede
nog aan toegevoegd dat ook het opvragen van
medische gegevens over de cliënt door de medisch
adviseur en zijn staf gebeurt, en niet door de
verzekeringsmaatschappij.
Artikel 8 stipuleert dat de verantwoordelijkheid
van de medisch adviseur voor de verwerking van
medische gegevens niet meer geldt voor de gegevens
die de verzekeraar van hem heeft gekregen om tot
een beslissing te komen. Ook de medische gegevens
die de verzekeraar rechtstreeks heeft ontvangen,
voor bijvoorbeeld het verwerken van declaraties of
financieringsovereenkomsten, vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur.

Gedragscode voor de Zorgverzekeraars
Het “addendum” uit de oude Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens is vervallen. Ervoor in de plaats
komt een eigen gedragscode voor de zorgverzekeraars.
Deze gedragscode is er nog niet, mede omdat de
verhoudingen in deze tak van de verzekeringswereld
nog ingewikkelder zijn dan bij de levens-, arbeidsongeschiktheids- en letselschadeverzekeraars.
De vernieuwde Beroepscode voor geneeskundig
adviseurs van de GAV
Er is lang gewerkt aan de revisie van de sinds 1995
van kracht zijnde beroepscode. Deze beroepscode
gaat verder dan de gedragscode van de financiële
instellingen, geeft meer richtlijnen hoe een goed
medisch adviseur zijn werk moet doen. Het onder
één noemer brengen van de werkzaamheden van
de verschillende disciplines in onze vereniging,
die van het leven, de arbeidsongeschiktheid, de
letselschade aan de verzekeraarskant en die aan de
belangenbehartigerskant bleek allerminst eenvoudig.
De vernieuwde Beroepscode GAV is inmiddels
voorgelegd aan de KNMG voor nader advies en
goedkeuring en zal binnenkort als concept aan de
leden der GAV voorgelegd worden. Uiteindelijk zal ook
het Verbond van Verzekeraars gevraagd worden er haar
goedkeuring weer aan te verlenen.

Opvallend is dat in de nieuwe gedragscode het begrip
“functionele eenheid” verdwenen is. Deze term was
teveel opgerekt en verwarrend. Ervoor in de plaats
is de “medische dienst of staf” gekomen. Dit is
echter een veel nauwer begrensd begrip, met alleen
medewerkers werkend onder de verantwoordelijkheid
van de medisch adviseur. Een “black box” binnen
de organisatie van de verzekeraar, waar medische
gegevens ingaan, er niet meer uitkomen, alleen een
“beargumenteerd advies”, dat wat nodig is om de
verzekeraar een goede beslissing te kunnen laten
nemen over acceptatie of uitkering.
Wat betekent deze vernieuwde Gedragscode voor de
medisch adviseur? Twee dingen.
Allereerst zullen wij onze opdrachtgevers moeten
helpen de zaken op orde te krijgen, overeenkomstig
de gedragscode. Dat zal voor de ene verzekeraar meer
betekenen dan voor de andere, sommigen werken al
volgens de nieuwe gedragscode, anderen nog niet. Het
zal noodzakelijk zijn om precies vast te leggen welke
personen tot de medische dienst behoren met daarbij
een vastleggen van de afgeleide geheimhoudingsplicht.
Er zal niet veel tijd zijn voor deze aanpassingen.
Naar verwachting zal het CBP enige tijd laten voor
de aanpassingen, maar na verloop van tijd zal er
controle volgen. Het CBP heeft de bevoegdheid na
een waarschuwing een boete op te leggen als de
waarschuwing geen effect heeft gehad.
Vervolgens, als de zaken goed geregeld zijn, moet de
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De Beroepscode Werkgroep Artsen Advocaten
(WAA)
Tezelfdertijd heeft deze werkgroep ook aan een eigen
beroepscode gewerkt. Het concept is voorgelegd
aan de projectgroep medische deskundigen in de
rechtspleging, deel uitmakend van het interfacultair
samenwerkingsverband Gezondheid en Recht aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het ligt voor de
hand dat de beroepscodes van de GAV en die van onze
collegae van de WAA op elkaar afgestemd worden.
Het is niet goed denkbaar dat de (tucht)rechtspraak
twee meetlatten zal accepteren waarlangs medisch
adviseurs gelegd moeten worden. De KNMG stimuleert
deze coördinatie van de beide beroepscodes. Naar
verwachting zullen de beroepscodes van de beide
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gegevens mag verwerken. Waarom in de ene situatie
wel en de andere niet? Alleen uit pragmatische
redenen? We zullen er niet aan ontkomen ook voor
de claimafhandeling bij letselschade een vorm te
vinden die uitgaat van de medisch adviseur als
beheerder van de medische gegevens. Te denken valt
aan een gemakkelijker manier van communiceren
tussen letselschadebehandelaar bij de verzekeraar en
de medisch adviseur, vaak werkzaam elders bij een
extern bureau. Dat zou kunnen door uitwisseling van
vragen en antwoorden via (beschermd) e-mailverkeer.
De specifieke handelswijze bij letselschade zou in
een addendum bij de Gedragscode gevoegd kunnen
worden, maar met behoud van de principes van de
gedragscode zelf.
Hoe de samenwerking tussen de medisch adviseurs
van verzekeraars en die van de belangenbehartigers
verbeterd kan worden, is in dit het conceptrapport
van de projectgroep nog niet uitgekristalliseerd. Het
lijkt een logische stap het medisch advieswerk door
één medisch adviseur te laten doen die datgene “wat
nodig” is voor de aansprakelijkheidstelling en de
claimafhandeling, aan de beide partijen ter beschikking
stelt. De medisch adviseur behoort immers steeds
onafhankelijk te werken en objectief te oordelen. Een
goed medisch adviseur kan daarom zowel voor een
belangenbehartiger, als voor een verzekeraar werken.
Hierdoor zouden de problemen bij het medisch traject
voor een groot deel opgelost zijn. Het zal evenwel de
nodige overredingskracht vragen alvorens alle partijen,
belangenbehartigers en verzekeraars met een dergelijke
werkwijze zullen instemmen. De problemen bij het
medisch traject liggen bepaald niet uitsluitend bij de
medisch adviseurs!

verenigingen* medio oktober dit jaar beschikbaar zijn.
Het idee is om ze als concept aan elkaar voor te leggen
en vervolgens, waar nodig, de artikelen te stroomlijnen.
Gedragscode Behandeling Letselschade, met een
medische paragraaf
Op verzoek van de Letselschaderaad is de Projectgroep
medische deskundigen in de rechtspleging aan de Vrije
Universiteit onder leiding van professor Akkermans
bezig aan een “Inventarisatie bestaande normering,
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen bij
letselschade”. In mei 2009 is een eerste rapport
verschenen: “Het medisch beoordelingstraject
bij letselschade”3. Omdat de “mogelijke
oplossingsrichtingen” dichtbij een regulering van
het medisch handelen komen, is de GAV nu nauw
betrokken bij het werk van de projectgroep. Het zou
niet juist zijn deze regulering alleen aan juristen over te
laten.
De projectgroep heeft opgemerkt dat de nieuwe
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen onvoldoende rekening houdt met de
wenselijke gang van zaken bij de afhandeling van
letselschadeclaims. Door het verdwijnen van het begrip
functionele eenheid is het niet meer mogelijk dat
de letselschaderegelaar bij verzekeraars de medische
gegevens inziet. Dat geeft een ongelijkheid, geen
“equality of arms”, zoals juristen dat graag noemen,
ten opzichte van de belangenbehartiger van het
letselschadeslachtoffer, die immers vaak wel de
medisch gegevens ter beschikking krijgt.
De afhandeling van letselschadeclaims is ook complex.
Gedurende de periode dat de claim in behandeling
is, kunnen er meer gegevens beschikbaar komen,
waardoor het medisch dossier opnieuw geraadpleegd
of aangevuld moet worden. Telkens is er dan opnieuw
overleg tussen letselschadebehandelaar en medisch
adviseur nodig. De zaken worden nog ingewikkelder,
omdat het medisch advieswerk vaak uitbesteed is aan
externe bureaus.
Toch zou het onjuist zijn in deze situaties een
uitzondering te maken op de regel, zojuist vastgelegd in
de nieuwe gedragscode van de financiële instellingen,
dat uitsluitend de medisch adviseur de medische

*

De revisie Richtlijnen inzake het omgaan met
medische gegevens van de KNMG
Onlangs bleek dat ook de KNMG bezig is aan
een revisie van de richtlijnen inzake het omgaan
met medische gegevens. Zaken die medisch
adviseurs aangaan in deze richtlijnen zijn onder
meer de dossierplicht en de bewaartermijn, de
patiëntenrechten, alsmede het inzagerecht en het recht
op afschrift, correctie en afscherming van gegevens,
de verwijdering en vernietiging van gegevens en
het beroepsgeheim. Hoewel primair gericht op de
patiëntenzorg, zijn deze richtlijnen ook van belang
in de relatie met (kandidaat)verzekerden. Een apart
hoofdstuk behandelt de medische keuringen. Er zijn
enkele hoofdstukken over gegevensverstrekking op
verzoek van derden: na overlijden (Toetsingscommissie
Gezondheidsgegevens), bij letselschade, bij arbeid,
arbeidsverzuim en re-integratie en bij levensverzekeringen.
Grotendeels komen deze richtlijnen overeen met
die in de eerder genoemde codes. Deze zijn immers
gebaseerd op dezelfde wetgeving en bij het opstellen

Dat door de voorzitter van de GAV de WAA als vereniging
wordt bestempeld moet op een misverstand berusten. De GAV
is de enige door het College Sociale Geneeskunde erkende
beroepsvereniging voor artsen die werkzaam zijn in particuliere
verzekeringszaken. De WAA is een besloten werkgroep, waarvan
niet duidelijk is aan welke voorwaarden voldaan moet worden
om volwaardig deel te kunnen nemen. Het ligt voor de hand
dat discussie over de gedragscode binnen de GAV gevoerd wordt
waarna besluitvorming volgens de reglementen van de vereniging
plaats kan vinden. Inbreng van GAV-leden die ook deelnemen
aan de WAA is hierbij welkom.
Red.

GAVscoop, jaargang 13, nummer 2, september 2009

34

van de diverse codes is reeds rekening gehouden met de
richtlijnen van de KNMG.

zullen blijven zoeken naar de voor hen meest
voordelige werkwijze. In deze wereld is de medisch
adviseur onmisbaar. Laten we zorgen dat we, ondanks
de indijking door al deze gedrags- en beroepscodes, ons
werk professioneel en onafhankelijk blijven doen.

De molens blijven nog wel even draaien. Consensus
bestaat er voor een deel wel, maar belanghebbenden
1.
2.
3.

www.cbpweb.nl
GAVscoop 2008;12:43-45 en 46-49
Zie www.deletselschaderaad.nl waar het rapport is te downloaden
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Contentious disorders and their impact on
occupational disability
Dr. Ulrike Kienzle*

Introduction:
physical, mental and social well-being and not merely
the absence of it.”1

Over the last decade international claims statistics
for occupational disability concordantly have shown
a steady increase in psychological disorders as main
claims triggers. Those psychological impairments are
by far no homogeneous group but comprise longknown anomalies like depression, anxiety disorders,
psychosomatic diseases, somatoform disorders as well
as so-called “modern” (“contentious”) diagnoses like
fibromyalgia, post traumatic stress disorder (PTSD),
burnout syndrome, multiple chemical sensitivity
(MCS), etc.
Although a considerable number of disease-specific
criteria has already been developed (ICD 10, DSM IV)
for facilitating exact diagnoses these criteria do not
automatically allow for assessment of progression,
outcome and risk of a potential long term occupational
disability. Exemplarily for the group of “contentious”
disorders two specific impairments (fibromyalgia and
post-traumatic stress disorder PTSD) are discussed in
detail.

Bearing in mind this definition our industrialized
societies’ health in various aspects seems to have
suffered considerably over the last decades. Unhealthy
life style modifications, growing workplace stress,
even pastime stress, changing societies, etc. have
increasingly affected people’s physical and mental
health.
Having a closer look at these general
acknowledgements from the occupational disability
perspective two major disease complexes accounting
for the majority of claims can be identified. One
group refers to orthopedic disorders with spine
problems ranking on top of this list. A second – even
more important – group refers to the big number of
psychological or mental disorders. This group not
only comprises long known anomalies like depression,
anxiety disorders, psychosomatic diseases, etc. but
increasingly so-called “modern” or “contentious”
disorders”.

Main Part:

By “contentious” disorders the insurance industry
understands diagnoses like e.g. fibromyalgia, post
traumatic stress disorder (PTSD), burnout syndrome,
multiple chemical sensitivity (MCS), etc. In contrast
to diagnoses like depression or schizophrenia where
specific diagnostic criteria have been evaluated and

In 1946 the World Health Organization established a
new definition of health: “Health is a state of complete

*

Dr. Ulrike Kienzle, Specialist of Internal Medicine,
Psychotherapy
Corporate Underwriting CU 1.1.1 - Casualty Risk
Consulting (CRC) Munich Reinsurance Company
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stipulated in ICD or DSM long ago it is by far more
complicated to establish reliable and reproducible
criteria for the definite diagnosis of “contentious”
disorders.
What are the characteristics of “contentious” disorders?
One of the problems is the frequent absence of physical
correlatives that might explain the patient’s subjective
complaints. In most cases the usual diagnostic tools
(e.g. lab tests, radiological exams) do not show any
abnormalities and thus leave doctors and patients
somewhat helpless. Disappointing explanations from
the doctor’s side may bring the patient to increased
doctor-shopping and extensive utilization of the health
care services. Unfortunately many of these patients will
also suffer from psychiatric comorbidities (including
substance abuse) and thus will need additional specific
therapies. Overall it can be stated that “contentious”
disorders already have a big financial impact on international social security and health care systems as well
as on occupational disability of the private insurance.

The records show an impressive decline of claims
caused by cardiovascular diseases within only two
decades (1983-2002) but at the same time there is a
considerable increase of claims provoked by mental
disorders. These findings are not only characteristic for
Germany but also for many industrialized countries.
Exemplarily two “contentious” disorders are being
discussed in detail in order to highlight the specific
problems doctors will face when trying to establish a
sound diagnosis of a potential “contentious” disorder.
Fibromyalgia (ICD10: M79.0)
A prevalence of 0.5 – 5.0% has been found in the
general population in different countries (e.g. USA,
Spain, Germany, Israel, Italy, Portugal); increasing from
6% in the practice of general practitioners to 20% in
the practice of rheumatologists. 25% of the patients
already experienced their first symptoms during
childhood or adolescence. In a number of patients
(around 30%) earlier exposure to physical violence can
be identified 2, 3, 4, 5.
This anomaly affects more women than men (85%
versus 15%) and mostly starts in their thirties and
forties. International disability statistics concordantly
have shown that a certain percentage of those patients
being actively working at the time of diagnosis will
end up in premature retirement which unfortunately
will not automatically lead to an improvement of their
health condition. Far from it! US and Swedish studies
have shown that it might be much more helpful for
persons suffering from fibromyalgia if employers and
employees sit together and try to find out beneficial
job modifications, e.g. assigning a less physically
demanding type of work, than if those persons will
completely stop working. Fibromyalgia never leads
to destruction of the joints and usually complete
ability for the exertion of light physical work is being
preserved.

Is it possible to identify roots for the development of
“contentious” disorders in order to establish preventive
measures? One certainly has to be very cautious about
invoking stereotypes but nevertheless significant
alterations re society, jobs and environment have
been taking place over the last years. The growing risk
of e.g. unemployment, economic crises, terrorism or
climate change induced catastrophes has led to an
enhanced feeling of powerlessness or even resignation.
Additionally physicians are increasingly sensitized re
the detection of “contentious” disorders and often
truckle to the patient’s wish to have any dysfunction
explained by a medical label that should not be
stigmatizing.
The following table shows the changes in disability
triggers referring to German pension insurance
institutions between 1983 and 2002:

It has been rather difficult to define clear criteria for
the classification of fibromyalgia and not until 1990
the American College of Rheumatology gave their
statement regarding the diagnosis of fibromyalgia.
Affected persons must exhibit local pain at 18 specific
pressure points out of which 11 tender points have to
be affected. Additionally chronic widespread pain must
be experienced in all four extremities and the axial
skeleton. These symptoms have to be present over a
period of at least three months. This somewhat vague
diagnostic statement has provoked many contradictory
opinions over the years and has been modified in the
meantime.
When suspecting fibromyalgia in a patient the doctor
first needs to thoroughly collect the medical data

Source: Association of German pension insurance institutions
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Although certain premorbid characteristic traits like
obsessive-compulsive or neurotic behavior seem to
predispose those people for the development of PTSD
they will never suffice to explain the “inevitable”
development of PTSD.

including psychopathological findings. An additional
analysis of the type, frequency, localization and
severity of pain may help to narrow down the number
of possible differential diagnoses. Common lab tests
will not provide abnormal results but specific exams
have shown significant alterations of the cortisol
metabolism.

What are the typical symptoms PTSD patients do
usually suffer from? One very stressful agent is the
intrusive re-experience of certain aspects of the trauma
(flashback) which can evoke adverse physical and/
or emotional and/or sensory reactions in the affected
person. Emotional and social withdrawal may lead
to growing indifference towards other people and
environment. Patients gradually develop strategies
to avoid specific situations that might again remind
them of the traumatic event. Sometimes the mere
hearing of cues will be sufficient to immediately take
the patient back to the stressful situation. Emotional
and autonomic hyperarousal can lead to insomnia,
nightmares and cognitive problems. Unfortunately
suicidal ideations are not rare and a considerable
percentage of patients will try to calm themselves by
taking drugs (e.g. tranquilizers) or consuming increased
quantities of alcohol and either consumption may
reach the level of addiction.

It is important to note that fibromyalgia can be
accompanied by a number of additional problems
like e.g. sleep disorders, fatigue, depression, anxiety,
irritable bowel syndrome. Therapy should not
only focus on drug treatment (e.g. analgetics,
antidepressants but beware of corticosteroids) but
provide physiotherapy, cognitive-behavioral therapy,
strategies for coping with pain, etc. It will often turn
out rather difficult to make fibromyalgia patients
understand and accept the psychosomatic origin
of their disorder. Nevertheless it is essential for the
treating physician as well as for the claims handler
not to disqualify those patients as malingerers. They
do experience the different symptoms and they may
undergo considerable limitations in their occupational
as well as daily activities.
Post-traumatic stress disorder, PTSD
(ICD10: F43.1)

Functional and social limitations due to PTSD can
be significant and very often will evoke negative side
effects in private as well as occupational life.

A prevalence of around 8% has been found in US and
European community studies and women are about
two to three times more often affected than men. The
majority of PTSD patients (80 – 90%) will also suffer
from psychiatric comorbidities like depression, anxiety
disorders and substance abuse. Especially the latter will
often require long term detoxification and thus may
render effective PTSD therapy difficult, protracted and
expensive 6, 7, 8 .
Looking at the etiology of PTSD there are two major
groups of traumatic events to be differentiated: the
short term traumatic events (type I traumas) which can
comprise road accidents, assaults, terroristic attacks or
natural/technical disasters. The second group refers to
sustained or repeated traumatic events (type II trauma)
like being taken hostage, torture, war captivity or
repeated sexual and physical violence. For developing
PTSD the affected person does not necessarily have
to be involved as a victim but the mere observation
of another person being harmed may already suffice
to start a psychophysiological answer to this stressful
situation. Subjective feelings of helplessness, anxiety
or danger of death seem to be more important for the
later emotional and mental outcome than the objective
severity of the trauma. If the traumatic experience
already dates back to childhood or adolescence major
traumatic sequelae can evolve. Extremely traumatic
events in the long term may even lead to personality
changes.
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Diagnosis of PTSD starts with exploration of the
patient’s medical history including his/her specific
clinical symptoms. Diagnostic evaluation has to
follow the clinical criteria of ICD 10 and DSM IV.
Laboratory tests showed changes in the cortisol
metabolism of PTSD patients that differ from those
test results found in depressive patients. Additionally
several neurotransmitter systems (noradrenaline,
dopamine, opioid and serotonin) seem to be affected.
Standardized questionnaires for self and external
assessment, structured PTSD-specific interviews and
neuropsychological testing are very useful tools for
psychometric screening and specification of the
diagnosis of PTSD. Recent neuroradiological studies
by means of MRI and PET have provided interesting
findings of the possible involvement of mainly
two brain structures in particular – amygdala and
hippocampus - in the development of PTSD. Both
cerebral areas are important for the “emotional
memory system”. Nevertheless it is still too early to
derive universally valid results.
Although the main therapeutic focus lies on
psychotherapy it may be necessary in a number of
patients to firstly start treatment with psychotropic
drugs in order to achieve a relevant stabilization.
Several randomized controlled studies have shown
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good effectivity of cognitive-behavioral therapy
and EMDR (eye-movement-desensitization-andreprocessing-therapy). It is essential to bear in mind
that any comorbid psychiatric disorder needs to be
treated at the same time (and this applies especially for
PTSD combined with substance/alcohol abuse).
Psychosocial environment and reintegration into
the work life will play a significant role in the
convalescence process of PTSD patients. Despite the
different treatment options a number of PTSD patients
will exhibit a chronic course and thus will end up in
occupational disability, not to mention the limitations
in their social life and their daily activities.

Attention must also be paid to possible pitfalls when
handling that kind of claims. The claimant’s subjective
description of his/her problems does never suffice for
establishing a definite diagnosis. It is indispensable to
qualify and quantify the relevant impairments!
Specific diagnostic tools should be applied by an expert
(e.g. Fibromyalgia Impact Questionnaire, Symptom
Check List Derogatis SCL-90-R, Neuropsychological
Tests, Structured PTSD-specific Interviews, etc.).
Experts and claims handlers always need to bear
in mind that a precise diagnosis demands specific
diagnostic criteria that are consistent with the current
relevant medical classifications (at present: ICD 10 and
DSM IV). A diagnosis on its own is not yet equivalent
to a disorder/to an impairment.

Claims management of “contentious” disorders
remains challenging:

Because of the difficulties in claims handling of
“contentious” diseases the former diagnosis oriented
model has been given up. In 2001 the World Health
Organization introduced the “ICF”, the “International
Classification of Functioning, Disabilities and Health”.
Although already seven years have gone by since the
introduction of this new concept it seems that a lot
more time will be needed till this model becomes widely
accepted and applied by experts and claims handlers.

First of all experts or claims handlers need to verify
some core questions. Is it possible to objectify the
claimant’s symptoms and complaints? Are there any
reliable and valid diagnostic tools? Is there any risk of
malingering or aggravation? Malingering or aggravation
might be assumed if the claimant’s psychosocial
functioning level is still intact or if the person is
not really willing to undergo testing. What kind of
additional social factors have to be taken into account?
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Psycholoog Arbeid & Gezondheid
Dit specialisme binnen de psychologie richt zich op welzijn en gezondheid op het werk. Het ligt op het grensvlak
van klinische en organisatiepsychologie. Oog hebben voor psychologische mechanismen en voor samenhang en de
complexiteit van de context is cruciaal. Dit werk vraagt inzicht in bedrijfsvoering, organisatiecultuur en algemene
managementtheorie. Daarmee kan de psycholoog Arbeid & Gezondheid de impact van psychologische interventies
inschatten.
De psycholoog Arbeid en Gezondheid richt zich op het vergroten van:
• het plezier in het werk en de motivatie
• de individuele kwaliteiten en creativiteit
• de effectiviteit en de duurzaamheid of binding van medewerkers
door ontwikkelingsgerichte trajecten, interventies en ontwikkelen van preventief beleid.
Registratie
De registratie is een postacademische registratie. Een registratie voor dit expertisegebied bij de beroepsvereniging van
psychologen NIP betekent bovenop het doctoraal diploma psychologie:
• lidmaatschap NIP – werkend volgens beroepscode
• voor ervaren psychologen minimaal 4000 uur werkervaring in tenminste 7 jaar in een professioneel werkverband
• tenminste 60 uur supervisie of intervisie
• een aantoonbaar, adequaat niveau van relevante theoretische vorming, diagnostiek en praktische vaardigheden
(totaal ongeveer 1000 uur).
Als supervisor dient men te beschikken over aantoonbare ervaring met supervisie op verschillende werkniveaus
(individu, functie, team/groep, organisatie).
Red.

Verwijzen en werk hervatten

Over de rol van de psycholoog van Arbeid en Gezondheid
Drs. Th.J.M. Freriks*

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars zijn zich steeds
meer gaan profileren als een soort arbodienst voor
zelfstandigen. Dit betekent dat er in de praktijk soms
minder duidelijke scheidslijnen ontstaan tussen het
aspect van de claimbeoordeling en het belang om de
verzekerde succesvol en liefst snel te ondersteunen
bij diens werkhervatting1. Deze maatschappelijke
ontwikkelingen hebben gestimuleerd dat verzekeraars
toenemend zijn gaan samenwerken met onder andere
psychologische provider-bureau’s, mede uit het belang
van schadelast-reductie.
In dit artikel wordt de rol belicht van de psycholoog
van Arbeid en Gezondheid bij de werkhervatting
van zelfstandigen. De psycholoog van Arbeid en
Gezondheid, hierna A&G psycholoog genoemd, vervult
hierin een specialistenrol, waarin deze geacht mag
worden kennis van psychologie en gedragsverandering
te koppelen aan deskundigheid van de psychologie van
organisatie-systemen, zoals bedrijfsleven, maatschap,
familiebedrijf of andere systemen2.

*

Aandacht wordt geschonken aan:
• het model en de daarbij passende rol van de
psycholoog die wordt ingeschakeld door de
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar
• typen van interventies, zowel op het niveau van het
individu en de werkomgeving als in de interactie
tussen beiden
• de vereiste deskundigheid van de psycholoog
In deze bijdrage worden argumenten aangedragen
dat een actief en op werkhervatting gericht beleid
van de verzekeraar voorwaarde is voor een geslaagde
werkhervatting.
In deze bijdrage wordt onder “verzekeraar” zowel
de medisch adviseur als de namens de verzekeraar
optredende claimbehandelaar verstaan.
1. Model en de rol van de psycholoog
De psycholoog die een verwijzing krijgt van een
arbeidsongeschiktheidsverzekeraar zal zich er
rekenschap van moeten geven dat hij met twee
partijen, zo men wil belanghebbenden, van doen

drs. Th.J.M. Freriks, klinisch psycholoog-psychotherapeut,
Ascender / Meander Psychologie, Eindhoven.
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In de kern verandert dit niets voor de in te zetten
deskundigheid van de A&G psycholoog.
In de diagnostiek maakt de psycholoog in zijn
inhoudelijke specialistenrol nadrukkelijk een taxatie
van zowel het individu als van het systeem. Hij
doet hiermee, vanuit zijn specifieke psychologische
deskundigheid, recht aan de aangrijpingspunten voor
herstel van functioneren zoals benoemd in het ICF*,3.
Immers, er is aandacht voor zowel aanwezigheid en
impact van een psychologische/psychiatrische stoornis
(“impairment”), voor beperkingen (“disability”)
en voor de mogelijkheden voor participatie
(“participation”).
Vanuit die analyse wordt in de aanpak een accent
gelegd op interventies op individueel niveau
(gedragsmatig/cognitief/psychotherapeutisch), op
systeem-niveau (consultatie, training en/of coaching)
of op de interactie (bemiddeling/begeleiding). Deze
fase kan desgewenst ondersteund worden met
psychodiagnostisch testonderzoek.

heeft. Wanneer de belangen van de verzekeraar en de
verzekerde niet parallel lopen zal dit een effectieve
begeleiding bij werkhervatting in de weg kunnen staan.
Hier ligt een verantwoordelijkheid van de verzekeraar
en van verzekerde.
De A&G psycholoog die wordt ingeschakeld door de
verzekeraar, heeft een verantwoordelijkheid in zijn
procesrol in de relatie tussen verzekerde en verzekeraar
en daarnaast een inhoudelijke verantwoordelijkheid,
waar het gaat om de taxatie van de interactie tussen
het individu en diens (werk)omgeving. Met zijn kennis
van de interactie van systemen zal de A&G psycholoog
een inschatting doen of de inspanningen gericht op
werkhervatting resultaat gaan hebben.
Dit betekent in zijn procesrol dat hij aan de kant van
de verzekeraar zal onderzoeken of er duidelijkheid
tussen verzekerde en verzekeraar is over de
claimbeoordeling en de daaraan gekoppelde uitkering,
of er overeenstemming is over de doelstelling van de
reïntegratie en of er anderszins een -latent- conflict
bestaat in de relatie. Als over één van deze drie
aspecten onduidelijkheid bestaat, kan dit het proces
van werkhervatting in de weg staan. Het inschakelen
van een provider heeft in zo’n geval geen zin.
Bij verzekerde zal de A&G psycholoog zich ervan
vergewissen dat er sprake is van een oprechte motivatie
het functioneren te willen herstellen. Zoals bekend is
dit al het halve werk. De scheidslijn tussen “gestuurd”
worden naar de provider en het als zelfstandige
gemotiveerd zijn om het functioneren te herstellen, is
vaak dun. De calculerende burger zal steeds openlijk
verklaren van de geboden hulp te willen profiteren. In
het begeleidingsproces daarna worden soms andere, al
dan niet bewuste motieven, duidelijker.
Het succes van een geslaagde werkhervatting kan niet
anders dan het resultaat zijn van duidelijke afspraken
over het gedeelde belang en doel van alle betrokkenen.
Daarin vervult de A&G psycholoog een procesrol.
Dit betekent dat, voordat gestart zal worden met een
behandeling gericht op werkhervatting, duidelijk
moet zijn dat de betrokken partijen op één lijn zitten
en een gemeenschappelijk doel hebben. Want in veel
gevallen kan het belang van schadelastreductie zonder
problemen samenvallen met het belang dat verzekerde
heeft bij een adequaat herstel van functioneren en een
snelle werkhervatting.

In aansluiting op de geschetste aanpak volgens het
principe van activerende begeleiding zal de psycholoog
die werkt op het terrein van de psychologie van
Arbeid en Gezondheid zich bij iedere verwijzing in
de eerste plaats afvragen hoe snel iemand terug kan
naar de werksituatie. Van de haalbaarheid daarvan zal
de psycholoog een inschatting moeten maken van
zowel de mogelijkheden van het individu en van de
werkomgeving als van de kwaliteit van de relatie tussen
beiden.
2. Typen van interventie
Hierboven hebben we al kort aangeduid op welk
niveau van de specialist interventies mogen
worden verwacht om herstel van functioneren te
bevorderen of om stagnatie van het herstel en van het
werkhervattingsproces op te heffen.
Vragen die de uitvoerder van de procesrol zich
dient te stellen zijn: bevindt het individu zich
nog in een crisisfase, of is er weliswaar sprake van
herstel, maar schiet het copinggedrag van het
individu of de werkomgeving zodanig tekort dat
er door beide geen nieuw evenwicht gevonden
kan worden zonder hulp van buitenaf? Of is het
werkomgevingssysteem verminderd bereid of in staat
de zieke, arbeidsongeschikt gemelde collega weer terug
te nemen?
Bij gecompliceerde stagnaties of de daarop volgende
interventies is het raadzaam dat de A&G psycholoog
zelf de coachende rol op zich neemt gericht op
het werksysteem. Voor veel werksystemen is het
niet gemakkelijk een collega die terugkeert in het
werkproces op een adequate manier te ondersteunen
bij diens reïntegratie en herstel van controle over zijn

Er zijn twee verwijsmogelijkheden.
De A&G psycholoog heeft met de verzekeraar
afgesproken dat iedere verzekerde zo snel mogelijk na
diens arbeidsongeschiktheidsmelding wordt verwezen.
De selectie bestaat hooguit uit een aantal exclusiecriteria.
De andere werkwijze kan zijn dat de verzekerde pas
wordt verwezen als er sprake is van stagnatie in het
herstel- en werkhervattingsproces.

*
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International Classification of Functioning, Disability and
Health

Essentieel is dat de A&G psycholoog in diens attitude
de overtuiging heeft dat werkhervatting doorgaans
meer een voorwaarde is voor herstel, dan dat herstel
een voorwaarde is voor werkhervatting5.
Aan de specifieke deskundigheid van de professional
met specialistische deskundigheid is behoefte als
aanvulling op en ondersteuning van degenen die
procesrol en de generalistische rol uitvoeren. De
specialist/psycholoog zal niet zelden een consultatieve
rol vervullen ten behoeve van andere professionals
zoals de medisch adviseur of de arbeidsdeskundige,
omdat het uiteindelijk bij -stagnerende- reïntegratie
en complexe vragen gaat om gedragsproblematiek en
om de interactie tussen individuen en systemen van
individuen.

situatie. Vaak ziet men dat de betrokkene wel bereid
is weer in het arbeidsproces te stappen, maar dat op
dat moment het werksysteem met bezwaren komt
die soms niet opgeloste of uitgesproken conflicten als
achtergrond hebben.
De werkomgeving is in deze feitelijk reïntegratiepartner
en alle betrokkenen dienen zowel de faciliterende als de
eventueel stagnerende invloed van het werksysteem te
onderkennen.
Hier raakt de verzekeraar ten aanzien van
claimbeoordeling voor het eigen gevoel soms op
een hellend vlak: het individu mag geacht worden
weer (deels) belastbaar te zijn voor arbeid, maar het
werksysteem is er nog niet aan toe. In deze fase is het
essentieel dat de afspraken en doelstellingen die vooraf
zijn gemaakt getoetst worden op geldigheid.

4. Conclusie

3. Deskundigheid van de psycholoog in de
specialistenrol

Het inschakelen van een externe provider op dit
gebied heeft geen zin als er geen overeenstemming
bestaat tussen verzekeraar en verzekerde over de
rechtmatigheid van de claim, over het proces van
claimbeoordeling en over de doelen van de interventie.
Het is ook de verantwoordelijkheid van de externe
provider om, indien dit het geval is, dit te signaleren en
niet te beginnen aan een begeleidingstraject.
Het vooraf samen de doelstellingen bepalen is het
halve werk en vergroot het activerende vermogen en de
eigen verantwoordelijkheid van verzekerde.
Van de psycholoog voor Arbeid en Gezondheid,
werkzaam voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars
moet natuurlijk primair worden verwacht dat
deze beschikt over de vereiste registraties voor het
behandelen van cliënten: psychotherapeut,
gz-psycholoog, gedragstherapeut. De noodzakelijke
meerwaarde ligt in het nemen van de procesrol en het
affiniteit hebben met werksystemen, omdat deze in
toenemende mate een bepalende factor vormt voor het
welslagen van een interventie.
Verzekeraar en verzekerde hebben beiden een belang bij
een adequaat en structureel herstel van functioneren
en werkhervatting van verzekerde. Hoe effectiever
de samenwerking is tussen deze verschillende
belanghebbende partijen, des te voorspoediger verloopt
de reïntegratie.
Hier ligt een verantwoordelijkheid van alle
betrokkenen.

In de (specialisten)rol bij arbeidsreïntegratie, waarbij
herstel van functioneren van het individu centraal
staat, dient de psycholoog kennis te hebben van zowel
de diagnostiek van stress-gerelateerde ziektebeelden
en psychopathologie als van kennis van effectieve
interventies.
Daarbij denken wij aan interventies als (cognitieve)
gedragstherapie, stressmanagementtechnieken
en versterking van het copinggedrag, effectief
communiceren en assertiviteit in de werkomgeving,
interventies gericht op balans in werk en privé en
soms egoversterkende maatregelen4.Tevens zal de
psycholoog in de specialistenrol naar de verzekerde
een coachende rol moeten kunnen vervullen als het
gaat om stappen in de richting van werkhervatting
en het herstellen van de interactie met de (werk)
omgeving en het functioneren in die werkomgeving.
Daarvoor dient de uitvoerder van deze rol kennis te
hebben van organisatiesystemen en de manier van
reageren van organisaties op individuen die afwezig
zijn. Het organisatiesyteem zoekt namelijk weer naar
een nieuw evenwicht en de terugkeer van het individu
is niet zelden een verstoring van zo’n nieuw gevonden
evenwicht.
De attitude van de psycholoog op dit werkterrein is er
een met een praktische insteek: een goede dosis gezond
verstand, affiniteit met de processen in een organisatie
of een systeem zoals een maatschap en bovendien
spreekt men de taal.

Deze bijdrage is een bewerking en uitbreiding van een eerdere
publicatie van deze auteur in de uitgave Psychische problemen
en werk, onder redactie van J.J.L. van der Klink en B. Terluin
(2005). Het betreft hoofdstuk 6: Samenwerken, van J.J.L. van
der Klink, C.T.J. Hulshof, M. Scholte, J. Vanhouttem, I. de
Graaf, Th.J.M. Freriks en P. Verhagen, paragraaf 6.4

Bij vergelijking van deze specialistenrol met die van
psychologen uit de curatieve sector valt op dat daar
het accent ligt op het welbevinden van het individu
en minder op het herstellen van de interactie met de
werkomgeving.

GAVscoop, jaargang 13, nummer 2, september 2009

41

Literatuur:
1. Knepper, S. Verwijzen en werk hervatten: over de rol van de medisch adviseur. GAVscoop 2006;10 : 94 – 96
2. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B. & Jonge, J. de (2003) De psychologie van arbeid en gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van
Loghum
3. ICF World health Organization 2001. Nederlandse vertaling WHO FIC. Collaborating Centre in the Netherlands, RIVM,
Bilthoven (2002): Bohn Stafleu van Loghum
4. Klink, J.J.L. van der, Terluin, B. (2005) Psychische problemen en werk: handboek voor een activerende begeleiding door
huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
5. CPA, Commissie Psychische Arbeidsongeschiktheid 2001. Leidraad aanpak verzuim om psychische redenen. ’s-Gravenhage:
Commissie Psychische arbeidsongeschitkheid

GAVscoop, jaargang 13, nummer 2, september 2009

42

Column medisch tuchtrecht

Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg Amsterdam
vonnissen 30 september 2008
Kan het
expertiserapport de
tuchtrechterlijke
toets der kritiek
doorstaan? Is de
expert goed met
het correctierecht
omgegaan?

uitdieping hiervan geboden. Volgens de Richtlijn
Psychiatrische Rapportage (2002) dient een
onderzoeker, wanneer hij de subjectieve klachten niet
vindt stroken met de objectieve beperkingen, expliciet
in het rapport aan te geven welke inconsistenties
hij aantreft en hoe hij die weegt. Hij moet expliciet
kunnen verwoorden op grond van welke argumenten
hij tot een kwalitatieve en kwantitatieve aanduiding
van beperkingen komt die hij aannemelijk acht.
Het College spreekt in deze zaak van slordig en niet
transparant gebruik van verkregen gegevens.

Klager is werknemer K, die gekeurd is door psychiater
P samen met een gezondheidszorg-psychologe E.
De werkgever van K had gevraagd een expertiseonderzoek te doen naar de psychische belastbaarheid
van K. Psychiater P en de psychologe E hebben een
gezamenlijk rapport afgeleverd. Tegen elk van beiden is
een klacht ingediend, hetgeen tot twee vonnissen heeft
geleid.

Verder vond klager dat hij onvoldoende gelegenheid
had gekregen om zijn correctierecht uit te oefenen.
Op 12 juli had hij een gesprek gehad met E over het
conceptrapport. Hij wilde dit rustig thuis bestuderen en
gaf nog geen toestemming om het naar de bedrijfsarts
te sturen. Op 13 juli liet hij per fax weten dat hij
geen toestemming gaf om het rapport aan wie dan
ook te verstrekken. Hij vond het niet objectief, er
zaten feitelijke onjuistheden in en andere psychiaters
hadden andere diagnoses gesteld. Hierop volgden een
uitgebreide briefwisseling per brief, fax en e-mail en
een aantal gesprekken tussen klager en E, die er volgens
deze toe dienden om tot consensus te komen.
Na drie maanden is het rapport naar de bedrijfsarts
gestuurd.

Klager vond dat P op onzorgvuldige wijze een
rapportage had opgesteld waarin feitelijke onjuistheden
vermeld staan. Het RTG gaf hem daarin gelijk. Het
College merkte op dat de opdracht te algemeen gesteld
was om zonder verdere toelichting of helder kader
te kunnen worden uitgevoerd. P en E hebben de
opdracht aangenomen zonder om verduidelijking te
vragen. P heeft nagelaten om van een aantal brieven
van specialisten een samenvatting van de relevante
medische gegevens weer te geven. Ook heeft zij de
resultaten van recentelijk verricht psychologisch en
psychiatrisch onderzoek niet overgelegd aan E en heeft
zij deze resultaten evenmin in het rapport betrokken
of tenminste vermeld. Zij heeft hierdoor de kans
onbenut gelaten om haar eigen bevindingen onder de
loep te nemen en te beargumenteren waarom zij tot
(gedeeltelijk) andere conclusies is gekomen dan haar
voorgangers.

Hier oordeelde het tuchtcollege dat E voldoende
aan het correctierecht van klager tegemoet zou zijn
gekomen als zij hem het hoofdstuk ’Anamnese’ uit haar
rapport had voorgelegd en dat duidelijk gescheiden
had gehouden van haar ’Bevindingen’ en ’Conclusies’.
Er dient geen discussie gevoerd te worden over wat
wel en niet behoort tot het domein van de feitelijke
onjuistheden. P en E hadden de correcties van klager
kunnen overnemen of aanhechten aan het rapport.

Juist in een geval als het onderhavige waarbij sprake
is van een complexe somatische en psychische
problematiek, waarbij klager vindt dat zijn klachten
van lichamelijke oorsprong zijn, was een verdergaande
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De klachten van klager werd gedeeltelijk gegrond
bevonden en een waarschuwing werd opgelegd.
JWB
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Elfde Versicherungsmedizinische Jahrestagung SCOR Global Life Deutschland, 3/4 september 2008, Keulen

Erkrankungen der Nieren und der Prostata
Verslag Iris Heiermann en dr. med. Jörg Apfelbach*

betroffenen Gefäße spricht man auch von ischämischer
Nephropathie oder Nierenarterienstenose. Hierbei
handelt es sich um eine langsam progredient
verlaufende Erkrankung.
Des Weiteren kann man Nierenerkrankungen nach
dem Verlauf einteilen: in akute Erkrankungen,
die innerhalb von Tagen bis Wochen die Niere
schädigen, und chronische Erkrankungen, die unter
Umständen über lange Jahre unerkannt bleiben. Neben
rasch progredienten und langsam progredienten
Nierenerkrankungen gibt es auch nicht-progrediente
Nierenerkrankungen. Hierzu zählen Erkrankungen
der Niere, die ohne Nierenfunktionseinschränkung
einhergehen, wie z.B. die Minimal-change
Glomerulonephritis.
Aus therapeutischer Sicht ist jedoch die Gruppe der
langsam progredient verlaufenden Nierenerkrankungen
von großer Bedeutung. Hierzu zählen unter anderem
die IgA-Nephritis, die Analgetikanephropathie,
die diabetische Nephropathie sowie die benigne
Nephrosklerose. Das Ziel jeder Therapie hierbei
ist, die Nierenfunktion “einzufrieren”, d.h. die bei
Diagnosestellung (noch) vorhandene Organleistung
möglichst langfristig zu sichern. Je früher daher die
Diagnose gestellt wird, desto besser die Prognose.
Zur Bestimmung der Nierenfunktion hat sich das
Konzept der Kreatinin-Clearance durchgesetzt. Da die
Beziehung zwischen der Nierenleistung - gemessen
als glomeruläre Filtrationsrate (GFR) - und dem
Serum-Kreatinin nicht linear verläuft, steigt das
Serum-Kreatinin unter Umständen erst an, wenn
die Nierenfunktion bereits sehr eingeschränkt ist,
man spricht vom “Kreatinin-blinden” Bereich.
Eine alleinige Bestimmung des Serum-Kreatinins
reicht daher zur Beurteilung der Nierenfunktion
nicht aus. Da die Bestimmung der glomerulären
Filtrationsrate aus Sammelurin sehr umständlich und
fehleranfällig ist, hat sich inzwischen das Konzept der
formelberechneten Kreatinin-Clearance durchgesetzt.
Hierzu zählt unter anderem die MDRD-Formel bzw.
modifizierte MDRD-Formel. Diese Formeln sind
insbesondere für Patienten entwickelt, die bereits eine
eingeschränkte Nierenfunktion haben. Bei normaler
Nierenfunktion sind sie dagegen nicht so exakt.
Eine weitere Möglichkeit ist die Messung des Cystatin
C, eines körpereigenen Proteins, das zur Bestimmung

Bei der Versicherungsmedizinischen Jahrestagung
der SCOR Global Life Deutschland, die wie jedes
Jahr traditionell Anfang September stattfand,
standen dieses Mal Erkrankungen der Nieren und
der Prostata im Mittelpunkt. Themenschwerpunkte
dieser 11. Jahrestagung waren unter anderem
chronische Nierenerkrankungen, die mit einer
Niereninsuffizienz einhergehen, sowie die heutigen
Behandlungsmöglichkeiten im Endstadium mittels
Dialyse. Die Alternative “Nierentransplantation”, die
aktuellen klinischen Konzepte und Ergebnisse sowie die
speziellen Fragestellungen im Umfeld der Organspende
wurden in einem eigenen Vortrag vorgestellt. Ein
weiterer Übersichtsvortrag war den aktuellen Diagnoseund Behandlungsstrategien des Prostata-Karzinoms
gewidmet.
Diagnose und Prognose von
Nierenerkrankungen
Anatomisch unterteilt man die Niere in drei
Kompartimente: das glomeruläre Kompartiment, in
dem das Blut gefiltert wird, das tubulo-interstitielle
Kompartiment, durch welches das Kanalisationssystem
läuft, und das vaskuläre Kompartiment, welches
aus den zu- und abführenden Blutgefäßen besteht.
Nierenerkrankungen können deshalb anhand ihrer
Lokalisation eingeteilt werden. Zu den glomerulären
Erkrankungen zählen sowohl die in der Regel
immunologisch bedingten, jedoch eher seltenen
Glomerulonephritiden, als auch nicht-immunologisch
bedingte Formen, zu denen unter anderem die
diabetische Nephropathie, eine der häufigsten
Nierenerkrankungen überhaupt, zählt.
Tubulointerstitielle Nierenerkrankungen sind seltenere
Erkrankungen, die akut häufig als allergisches
Geschehen auftreten. Chronische Verläufe gibt
es zum Beispiel bei der Analgetika-Nephropathie,
einer Nierenschädigung aufgrund Einnahme von
sogenannten Mischanalgetika, die früher sehr
häufig auftrat, heute aber aufgrund einer geänderten
Analgetikazusammensetzung selten geworden ist,
wie Dr. Ingo Krenz, Nephrologe am Dialyse-Zentrum
Schlankreye (Hamburg) in seinem Vortrag ausführte.
Zu den vaskulären Nierenerkrankungen zählt
die benigne Nephrosklerose. Je nach Kaliber der
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sterben häufiger an Herz-Kreislauf-Komplikationen als
dass sie tatsächlich in die Phase der Dialyse kommen.

der körpereigenen GFR herangezogenen werden
kann. Cystatin C ist mit 97% sehr sensitiv. Diese
hohe Sensitivität hat aber den Nachteil der geringeren
Spezifität, d.h. einer höheren Rate falsch positiver
Ergebnisse. Der negative prädiktive Wert ist mit 94%
jedoch sehr hoch, d.h. bei einem negativen Wert ist der
Patient mit 94%iger Wahrscheinlichkeit nierengesund.
Eine wesentlich einfachere und kostengünstigere
Alternative, um eine Nierenschädigung auszuschließen,
ist der Urinstix, denn jede substanzielle
Nierenerkrankung verursacht einen pathologischen
Urinbefund. Persistierend pathologische Urinbefunde
zeigen sehr sicher eine kranke Niere an. Je mehr Blut
und je mehr Eiweiß im Urin zu finden sind, desto
schwerwiegender die Organschädigung.
Eine Schädigung der Niere geht in der Regel mit
einem Gewebeuntergang einher. Ist mehr als
die Hälfte des Gewebes betroffen, kommt es zu
Anpassungsvorgängen, d.h. der Körper versucht,
diesen Schaden durch Hypertrophie der verbleibenden
Nephrone auszugleichen. Dies führt dazu, dass
für einen begrenzten Zeitraum die Funktion
noch aufrechterhalten wird, im Langzeitverlauf
diese hypertrophierten Nephrone aber schneller
sklerosieren. Ziel der Therapie ist es daher, diesen
Adaptionsmechanismus des Körpers so zu modulieren,
dass die Niere zwar anfangs ein bisschen schlechter
arbeitet, der Langzeitverlauf aber stabiler ist, um
dadurch die Dialyse zu verhindern oder so weit wie
möglich nach hinten zu verschieben. Dies nennt man
das Konzept der Progressionshemmung.
Entscheidende Faktoren für die Progression von
Nierenerkrankungen sind der Kreatinin-Wert bei
Diagnosestellung, die Höhe der Proteinurie sowie die
Höhe des Blutdrucks. Je höher die Proteinurie, desto
rascher ist der Funktionsverlust der Niere zu erwarten.
Bei geringer Eiweißausscheidung ist die Blutdruckhöhe
zunächst nicht sehr entscheidend. Mit zunehmender
Proteinurie jedoch wird sie immer wichtiger.
Prognostisch sind bei der IgA Nephritis, der häufigsten
chronischen Glomerulonephritis, nach 10 Jahren ca.
15% der Patienten dialysepflichtig, nach 20 Jahren
steigt dieser Anteil auf 20%. Zu den Prognosefaktoren
für einen günstigeren Verlauf zählen: weibliches
Geschlecht, nur intermittierend auftretende Hämaturie
sowie eine fehlende Proteinurie.
Beim Diabetes mellitus entwickeln ca. 30% der
Diabetiker eine diabetische Nephropathie, die bei ca.
3% aller Diabetiker im Laufe ihrer Erkrankung zur
Dialysepflicht führt. Auch hier zielt die Therapie auf
eine frühe Diagnose sowie gute Blutdruck-Einstellung
und die Reduzierung der Proteinurie ab.
Erhöhtes Serum-Kreatinin ist nicht nur ein Marker
für eine eingeschränkte Nierenfunktion, sondern gilt
heutzutage auch als etablierter Risikofaktor für erhöhte
kardiovaskuläre Mortalität. Nierenkranke Patienten

GAVscoop, jaargang 13, nummer 2, september 2009

Nierentransplantation
Eine weitere Behandlungsmöglichkeit für terminal
niereninsuffiziente Patienten ist neben der Dialyse
die Nierentransplantation. Seit den 70er Jahren
werden Nierentransplantationen in Deutschland
in vielen Zentren routinemäßig durchgeführt. Im
Vergleich zur Dialyse, die lediglich eine 5-JahresÜberlebensrate von knapp 40% aufweist, ist die
Prognose der Nierentransplantation mit einer
5-Jahres-Überlebensrate von ca. 80% deutlich besser.
Ein großes Problem – das besonders in Deutschland
besteht - stellt jedoch die lange Wartezeit auf eine
Organtransplantation dar, wie Prof. Richard Viebahn
von der Chirurgischen Universitätsklinik der
Ruhruniversität (Bochum) eindringlich darlegte, da
im internationalen Vergleich mehr Patienten auf der
Warteliste versterben oder zumindest in einem deutlich
schlechteren Gesundheitszustand transplantiert
werden. Die durchschnittliche Wartezeit für eine
Nierentransplantation beträgt in Deutschland ca.
5 Jahre; ein erheblicher Anteil von Patienten kann
erst nach deutlich längerer Wartezeit transplantiert
werden, weil es hierzulande seit vielen Jahren zu
wenige Organspender gibt.
In Deutschland werden jedes Jahr ca. 60 bis
70 Menschen / Million Einwohner terminal
niereninsuffizient, sodass prinzipiell eine
Nierentransplantation infrage käme.
Darunter gibt es aber sehr viele Patienten mit
zusätzlichen chronischen Erkrankungen, z.B. schwerer
kardialer Ko-Morbidität, für die eine Transplantation
keine Alternative zur Blutwäsche darstellt. Von den
ca. 60 bis 70.000 Dialysepatienten in Deutschland
kommen nach aktuellen Schätzungen nach
medizinischen Kriterien überhaupt nur etwa 10.000
für eine Transplantation in Frage.
Doch selbst für diese Untergruppe stehen zu wenig
Spenderorgane zur Verfügung: Studien in Deutschland
haben gezeigt, dass ca. 30 Personen / Million
Einwohner/ Jahr postmortal als Organspender geeignet
wären. Damit könnten zumindest alle Neuerkrankten
direkt mit einer Spenderniere versorgt werden,
vorausgesetzt, dass alle diese geeigneten Spender in den
Krankenhäusern identifiziert und ein Spenderausweis
vorliegen würde, bzw. dass die Angehörigen der
Organspende zustimmen.
Fakt ist jedoch, dass es in Deutschland statt der
rechnerisch erforderlichen 30 Organspender tatsächlich
nur etwa 15 Organspender gibt (d.h. 30 Nieren stehen
pro Million Einwohner / Jahr zur Verfügung). Daraus
resultiert eine unter medizinischen Gesichtspunkten
nicht optimale Verteilung und Versorgung.
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die günstigsten Überlebensraten auf, während
Transplantationen aufgrund einer malignen
Nephrosklerose oder eines Diabetes mellitus die
ungünstigsten Überlebensraten zeigen.
Auch nach der Transplantation ist die Höhe des
Blutdrucks ein entscheidender Prognosefaktor. Ein
schlecht eingestellter Hypertonus führt zu einer
erhöhten Sterblichkeit.
Die Wartezeit stellt ebenfalls einen wichtigen
Prognosefaktor dar. Patienten, die nie an der Dialyse
waren, haben eine deutlich bessere Überlebenszeit
und auch langfristig bessere Organfunktionen als
Patienten, die über 34 Monate an der Dialyse waren.
Je kürzer die Zeitspanne zwischen dem Eintritt der
terminalen Niereninsuffizienz und der Transplantation
ist, desto besser ist das Langzeit-Überleben.
Lebend-Transplantierte weisen in der Regel die
beste Prognose auf; Patienten, die ein postmortal
entnommenes Spenderorgan erhalten, haben
statistisch betrachtet eine etwas schlechtere
Überlebensrate.

In anderen Ländern ist die Organspende-Bereitschaft
deutlich höher. In Frankreich zum Beispiel gibt es
ca. 22, in Österreich ca. 25, in Spanien sogar ca. 35
Organspenden pro Jahr je Million Einwohner.
Betrachtet man die Zahlen in Österreich, mag ein
Grund für diesen deutlichen Unterschied in der
unterschiedlichen gesetzlichen Regelung liegen.
Während es in Deutschland das Prinzip der erweiterten
Zustimmungslösung gibt, d.h. es muss entweder
ein Organspendeausweis oder eine Zustimmung der
Angehörigen vorliegen, hat man in Österreich die
Widerspruchslösung eingeführt. Wenn der Verstorbene
also nicht zu Lebzeiten festgelegt hat, dass er kein
Spender ist, ist die Organentnahme möglich.
In Spanien hingegen besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die Wichtigkeit der Organspende,
und es wurden erhebliche Anstrengungen
unternommen, um die Organspendezahlen zu
erhöhen, wie Prof. Viebahn berichtete.
Bei der Nierentransplantation wird die Niere ins kleine
Becken verpflanzt. Die Arterie wird an die Beckenarterie,
die Vene an die Beckenvene und der Ureter an die
Harnblase angeschlossen. Die Nieren des Patienten
werden in der Regel in situ belassen, es sei denn, es liegen
chronische Infektionen der Nieren oder Zystennieren vor.
Die Qualität der Organkonservierung entscheidet
darüber, ob die Niere ihre Funktion sofort aufnimmt
oder nicht. Da eine Schädigung der Transplantatniere
– egal ob durch rezidivierende Abstoßung, Infektionen,
hohen Blutdruck oder schlechte Konservierung –
immer auf einen speziellen Entzündungsprozess
zurückzuführen ist.
Nach der Transplantation besteht die Chance, wieder
ein normales Leben zu führen, für einen Teil der
Patienten ist auch die Rückkehr in den Beruf eine
Option. Aus einer niederländischen Studie geht
hervor, dass nach einer Transplantation über 50%
der Nierentransplantierten wieder arbeiten und viele
auch sportlich aktiv sind. Nach einer erfolgreichen
Nierentransplantation ist auch ein Kinderwunsch
denkbar, während eine Schwangerschaft unter
Dialysebehandlung nahezu unmöglich ist.
Dennoch weisen diese Patienten auch nach
der Transplantation weiterhin ein erhöhtes
Sterblichkeitsrisiko auf. Im Langzeitverlauf stellen
insbesondere bösartige Erkrankungen,
Nebenwirkungen der Immunsuppression,
kardiovaskuläre Ereignisse sowie Infektionen
– vor allem in der Anfangsphase nach OP, ein
Problem dar. Bei manchen Patienten ist - je nach
Risikokonstellation – aufgrund der eingeschränkten
Halbwertszeit der Nierenfunktion - nach 10 bis 15
Jahren der Weg zurück an die Dialyse wahrscheinlich.
Die jeweilige Prognose ist von vielen Faktoren
abhängig. So weisen Patienten, die aufgrund einer
polyzystischen Erkrankung transplantiert wurden,
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Das Prostatakarzinom
Das Prostatakarzinom steht heute an der Spitze der
bösartigen Tumoren des Mannes in der westlichen
Welt, dabei gibt es große regionale Unterschiede. Die
Ursachen des Prostatakarzinoms sind bis heute nicht
vollständig geklärt. Hierzu werden international große
Forschungsanstrengungen unternommen, wie Dr.
Stefan Machtens, Leiter der Abteilung Urologie des
Marienkrankenhaus (Bergisch Gladbach), in seinem
Vortrag zeigen konnte. Es werden verschiedene
Faktoren untersucht: Zum einen findet sich eine
familiäre Häufung des Prostatakarzinoms, die auf
eine genetische Disposition hinweist, die bei 10%
der Erkrankungsfälle eine Rolle spielen dürfte.
Zum anderen gibt es auch exogene Faktoren: So
lassen Untersuchungen von Asiaten, die in die USA
übergesiedelt sind, vermuten, dass eine kalorien- und
fettreiche Ernährung das Risiko für Prostatakrebs
steigert und auf das Niveau von US-Amerikanern
anhebt. Zudem wird derzeit auch eine mögliche
Virusgenese diskutiert. Beim Prostatakarzinom handelt
es sich um einen Tumor des älteren Mannes. Der
Erkrankungsgipfel liegt im 7. Lebensjahrzehnt.
Die Prostata zählt zu den männlichen
Geschlechtsorganen und ist ein kastaniengroßes, etwa
20g schweres Drüsenorgan, welches am Blasenausgang
ringförmig um die Harnröhre liegt und von einer
bindegewebigen Kapsel umschlossen ist. Seitlich ist
sie von einem sehr engen Nervengeflecht umgeben,
welches auch verantwortlich für die Erektionsfähigkeit
ist. In ihrer Funktion als Drüsenorgan produziert die
Prostata ein milchiges Sekret, das die Ernährung und
die Fortbewegungsfähigkeit der Samenzellen sichert.
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bei 22% und bei einer Serumkonzentration über 10 ng/
ml bei 66%. Im Rahmen einer amerikanischen Studie
an mehr als 18.000 Männern wurde jedoch bei 27% der
Männer mit einem PSA von 3,1-4,0 ng/ml bereits ein
Prostatakarzinom gefunden. Es ist daher beabsichtigt,
diese Grenze in Zukunft auf 3 ng/ml zu korrigieren.
Der PSA-Wert kann jedoch auch im Rahmen anderer
Prostataerkrankungen, wie z.B. einer Prostatitis, erhöht
sein.
Besonders aussagekräftig ist laut Dr. Machtens deshalb
der Verlauf der PSA-Werte (“PSA-Velocity”) bei
wiederholten Untersuchungen:
Bereits bei einem Anstieg des PSA-Wertes von über
0,75 mg/ml pro Jahr ist die Wahrscheinlichkeit
eines Prostatakarzinoms deutlich erhöht. Ergebnisse
einer großen Screening-Studie haben gezeigt, dass
sich erwartungsgemäß durch die Bestimmung des
PSA-Wertes der Diagnosezeitpunkt nach vorne
verlagert, ohne dass es jedoch bisher Hinweise auf
eine Aufschiebung des Todeszeitpunktes gibt. Jedoch
führt die reine Diagnosestellung nicht in jedem Fall
zur Therapie. Es gibt definierte Patientengruppen, die
keiner aktiven Behandlung bedürfen, weil ihr Risiko, an
dem Prostatakarzinom zu sterben sehr gering ist.
Als Therapie der Wahl bei einem örtlich begrenzten
Prostata-karzinom gilt die Prostatektomie. Obwohl
auch diese nicht zu einer 100%igen Heilung führt,
sind mit der Operation im Vergleich zu anderen
Therapieformen, wie z.B. externer Bestrahlung oder
Brachytherapie, bisher die besten Tumorkontrollraten
zu erreichen. Das Langzeitüberleben von Patienten
mit einem Prostatakarzinom in einem frühen Stadium
ist nach Therapie kaum eingeschränkt. Allerdings
werden bei diesem Behandlungsverfahren als Folgen
der Operation je nach Studienkollektiv erhebliche
Nebenwirkungen wie Harninkontinenz (4-50%) und
Impotenz (29-100%) beobachtet.
Dennoch ist der Trend bei den Überlebensraten
positiv: Die Zahl der Patienten, die in Deutschland
tumorabhängig an einem Prostata-karzinom verstirbt,
das ist die gute Nachricht, sinkt seit Jahren.

Mit ca. 50.000 neu diagnostizierten Prostatakarzinomen
in Deutschland im Jahr 2002 stellt dieser Tumor
auch hierzulande den am häufigsten diagnostizierten
bösartigen Tumor des Mannes dar. Während 22,3% der
Neudiagnosen eines bösartigen Tumors hierbei auf das
Prostatakarzinom entfielen, zeigen Daten aus dem Jahr
2000, dass nur 10,2% der Patienten, die tumorabhängig
verstorben sind, an einem Prostatakarzinom verstarben.
Das Prostatakarzinom wird somit wesentlich häufiger
diagnostiziert, als Männer ursächlich an diesem Tumor
versterben.
Die Überlebensrate hat sich in den letzten Jahren
massiv verbessert. Während zwischen 1988 und
1990 die relativen 5-Jahresüberlebens-Raten noch
unter 70% lagen, liegen sie jetzt bereits deutlich über
85%. Während im Jahre 1989-1992 noch 37% der
Patienten zu einem Hochrisikokollektiv gehörten,
wenn sie an einem Prostatakarzinom erkrankten,
sind es im Jahre 2002 nur noch 16%. Dagegen ist die
Gruppe der Patienten, die mit einem NiedrigrisikoProstatakarzinom diagnostiziert wurden, erheblich
gestiegen von knapp 30% auf inzwischen fast 50% der
Neudiagnosen. Hierbei spielt sicherlich die Einführung
des PSA-Tests Ende der 80er Jahre eine entscheidende
Rolle, wodurch es heute möglich ist, Patienten
mit einem Prostatakarzinom wesentlich früher zu
identifizieren als es in der Vergangenheit möglich war.
Wichtig ist es, die Erkrankung so früh wie möglich
zu entdecken, um sie kurativ angehen zu können.
Dies ist auch das Ziel des Prostata-Screenings. Hierzu
zählen die digitale Untersuchung der Prostata über den
Enddarm und die Bestimmung des PSA-Wertes. Hierbei
ist jedoch zu beachten, dass diese Screening-Methoden
immer noch keine zufriedenstellende Sensitivität und
Spezifität aufweisen.
Das Prostata spezifische Antigen (PSA) ist ein Eiweiß,
welches ausschließlich in der Prostata produziert wird.
Bisher gelten Blutwerte unter 4 ng/ml als normal.
Bei PSA-Werten zwischen 4 und 10 ng/ml liegt die
Wahrscheinlichkeit, ein Prostatakarzinom zu erkennen,
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Medisch adviseurs voorspellen
het overlijdensrisico nauwkeurig
R.J.F.M. Kneepkens

de risicogroep voorspelde sterfterisico, hoe hoger
ook het waargenomen sterfterisico. Ook werd het
bewijs geleverd dat een aantal veel voorkomende
risicofactoren gepaard gaat met een significant
verhoogde sterftekans. De belangrijkste risicofactoren
betreffen angina pectoris, hartinfarct, CABG, bij de
keuring of door de huisarts waargenomen verhoogde
bloeddruk, hypertensie, diabetes mellitus, roken (meer
dan 20 stuks per dag), alcoholconsumptie (meer dan
60 g per dag), epilepsie, maligniteiten en rheumatische
aandoeningen. Met name verzekerden met overgewicht
bleken meerdere risicofactoren te hebben, zoals
hypertensie, diabetes mellitus en lage rugpijn. Het
overgewicht was overigens voor de prognose niet van
belang. Lage rugpijn bleek zelfs enigszins beschermend
te werken. Opvallend is de verhoogde sterftekans die
werd waargenomen bij verzekerden die succesvol
werden behandeld voor hypertensie.

Medisch adviseurs spelen een belangrijke rol in de
particuliere verzekeringswereld. Tijdens menige
GAV-bijeenkomst werd in de afgelopen jaren al
voorspeld dat de rol van medisch adviseurs alleen
maar belangrijker zou worden. Uitgangspunt voor
deze voorspelling was de invoering van de Wet op de
Financiële Dienstverlening (WFD). Dankzij de door
de WFD afgedwongen transparantie zouden immers
de poliskosten en winstmarges op beleggingen naar
verlaagd worden en zou de winst op sterfte van groter
belang worden voor verzekeraars. Levensverzekeraars
zijn commerciële financiële dienstverleners en winst is
van levensbelang.
De economische crisis heeft een dubbel effect. Een
kortzichtige levensverzekeraar zal mogelijk bezuinigen
op dure arbeidskrachten zoals de medisch adviseur.
De verstandige levensverzekeraar zal zijn medisch
adviseur echter alle ruimte geven om te investeren
in kwaliteit, opleiding en statistiek. Een nauwkeurige
voorspelling van het overlijdensrisico vormt immers de
sleutel tot de nu zo noodzakelijke winst op sterfte. De
belangrijkste vraag voor de medisch adviseur is nu: hoe
zorg ik dat mijn opdrachtgever op dit punt verstandig
handelt?

Nu de Europese Richtlijnen voor gelijke behandeling
van chronisch zieken en gehandicapten vereisen dat de
verzekeraar actuariële, statistische of medische bewijzen
moet kunnen overleggen voor de aanwezigheid van
een verhoogd risico, komt deze studie van Sietske
Homsma als geroepen. De herverzekeraars produceren
weliswaar indrukwekkende brochures, maar
wetenschappelijke bewijzen van hun hand zijn schaars
en door hun internationale karakter minder bruikbaar
voor de Nederlandse markt. Een Nederlandse studie is
daarom voor de Nederlandse verzekeringswereld van
grote waarde.

Het is onder andere op dit punt dat de wetenschappelijke publicatie van collega Sietske Homsma zo
buitengewoon nuttig is. Samen met Eric Sijbrands van
het Erasmus Medisch Centrum en actuaris Erik Tornij
onderzocht ze de nauwkeurigheid van de medische
acceptatie van 62.334 mannelijke verzekerden, met een
mediane duur van de follow-up van 13 jaar.
Op basis van het medisch acceptatie-advies werden
vijf uniforme risicogroepen geformeerd: groepen
waarbinnen alle deelnemers vanuit medisch oogpunt
een vergelijkbaar risico hebben. Hoe hoger het voor

Zie abstract op pagina 49. Het volledige artikel is te
vinden op internet:
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/
journal.pone.0005457

Literatuur:
1. Sijbrands EJG, Tornij E, Homsma SJ. Mortality Risk Prediction by an Insurance Company and Long-Term Follow-Up of
62,000 Men. PLoS ONE 2009; 4: e5457.
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Mortality Risk Prediction by an Insurance Company and
Long-Term Follow-Up of 62,000 Men
E.J.G. Sijbrands, E. Tornij, S.J. Homsma

Abstract
Results: In 844,815 person years we observed 3,433
deaths. The standardized mortality relative to
the Dutch male population was 0.76 (95 percent
confidence interval, 0.73 to 0.78). The standardized
mortality ratios ranged from 0.54 in risk group 1 to
2.37 in group 5. A large number of risk factors and
diseases were significantly associated with increased
mortality. The algorithm of prediction was
significantly, but only slightly better than summation
of the number of disorders and risk factors (c-index,
0.64 versus 0.60, P,0.001).
Conclusions: Men applying for insurance clearly had
better survival relative to the general population.
Readily available medical evaluation enabled accurate
prediction of the mortality risk of large groups, but the
deceased men could not have been identified with the
applied prediction method.

Background: Insurance companies use medical
information to classify the mortality risk of applicants.
Adding genetic tests to this assessment is currently
being debated. This debate would be more meaningful,
if results of present-day risk prediction were known.
Therefore, we compared the predicted with the
observed mortality of men who applied for life
insurance, and determined the prognostic value of the
risk assessment.
Methods: Long-term follow-up was available for 62,334
male applicants whose mortality risk was predicted
with medical evaluation and they were assigned to five
groups with increasing risk from 1 to 5. We calculated
all cause standardized mortality ratios relative to the
Dutch population and compared groups with Cox’s
regression. We compared the discriminative ability of
risk assessments as indicated by a concordance index(c).

GAVscoop, jaargang 13, nummer 2, september 2009

49

Voor u gelezen
Biomarkers voor alcoholmisbruik
Bron: NTvG 2009;153:B160

de HPLC (met hogedrukchromatografie), CE (met
capillaire elektroforese) en de N-latex CDT (meting via
strooilicht). Toch is de CDT-bepaling al jaren de meest
bruikbare biochemische bepaling voor het vaststellen
van overmatig alcoholgebruik.
De sensitiviteit van de CDT-bepaling neemt toe
naar mate het alcoholgebruik groter is. Bij een
dagelijks gebruik van 60-80 g alcohol neemt de CDTconcentratie toe, bij een inname van <40 g zijn de
testresultaten minder eenduidig. Doorgaans daalt
de CDT-concentratie binnen 2 tot 3 weken naar een
normale waarde, hoewel dit langer kan duren als er
sprake is van zeer langdurig alcoholgebruik.
De sensitiviteit van de CDT-bepaling kan verhoogd
worden door deze te combineren met een gGTbepaling.

De schrijvers hebben in hun artikel en overzicht
gegeven op basis van publicaties van de laatste 10
jaar. De conclusie luidt dat CDT (koolhydraatdeficiënt
transferrine) voor het opsporen van chronisch
overmatig alcoholgebruik het beste alternatief is. De
CDT-bepaling heeft een specificiteit van 80-95% en
een sensitiviteit van 40-95%.
Voor de klassieke markers zoals MCV, gGT en ASATALAT-ratio is eigenlijk geen plaats meer vanwege de
matige specificiteit. Eventueel kan gGT nog gebruikt
worden in combinatie met CDT.
EtG (ethylglucuronide) is een nieuwe indicator met
een hoge specificiteit die in urine bepaald kan
worden.
CDT is een indirecte indicator, dat wil zeggen een
indicator die het effect van alcohol op de stofwisseling
weerspiegelt. Onder invloed van alcohol ontstaat een
bepaald transferrine. Bij de axis-shield-methode - dat
is de methode die ten tijde van het artikel gebruikt
werd - is het percentage fout-positieve en foutnegatieve uitslagen vrij hoog. De laatste jaren zijn er
echter nieuwe en specifiekere methoden ontwikkeld,
die de oude axis-shield-test gaan vervangen, onder
andere bij keuringen van het CBR (Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen). Dit zijn bijvoorbeeld

Een verhoogd MCV (mean corpuscular volume), dat
wil zeggen > 100 fl (=femtoliter), zonder anemie was
van oudsher een aanwijzing voor alcoholmisbruik of
-afhankelijkheid. Het mechanisme is onduidelijk en
het duurt 2 tot 4 maanden voor de waarde normaliseert
na het staken van alcoholgebruik. De specificiteit van
MCV is onvoldoende en deze bepaling is dan ook van
beperkte waarde bij de diagnostiek van alcoholmisbruik
(zie tabel).

TABEL Sensitiviteit en specificiteit van de bepaling van klassieke en nieuwe indicatoren voor chronisch overmatig alcoholgebruik
......................................................................................................................................................................
indicator
sensitiviteit specificiteit
opmerking
......................................................................................................................................................................
klassiek
MCV
34-89
26-95
niet bewijzend voor alcoholmisbruik
ASAT/ALAT-ratio
15-69
laag
niet bewijzend voor alcoholmisbruik
gGT
34-85
11-95
ondersteunend bewijs voor alcoholmisbruik
nieuw
CDT*
CDTect
26-85
69-97
tot 1999 in gebruik
%CDT Axis-Shield
39-94
82-100
tot eind 2008 in gebruik
HPLC Helander
35-55
91-97
referentiemethode
N-Latex
43-93
95-97
recent ingevoerd
MCV = ‘mean corpuscular volume’; ASAT = asparaataminotransferase; ALAT = alanineaminotransferase; gGT = y-glutamyltranferase; CDT = koolhydraatdeficiënt transferrine
*Hiervan worden 4 verschillende bepalingsmethoden weergegeven
......................................................................................................................................................................
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De waarde van gGT lijkt niet verhoogd te worden
door regelmatig gebruik van alcohol, maar door in
korte tijd grote hoeveelheden alcohol in te nemen.
Toch zijn er ook bij matig gebruik (1-40 g/dag)
stijgingen beschreven. Zonder leverafwijkingen is de
halfwaardetijd ongeveer 4 dagen. Bij alcoholabusus
gedurende langere tijd of bij leveraandoeningen
kan deze oplopen tot 2-3 weken en normaliseren
de waarden pas 4-5 weken na het stoppen van de
alcoholinname. De gGT-waarde wordt beïnvloed door
allerlei factoren, zoals leeftijd, geslacht, het gebruik
van anticonceptiva en sommige geneesmiddelen,
koffieconsumptie, roken en bepaalde interne
aandoeningen, zodat de sensitiviteit en de specificiteit
sterk wisselen tussen de verschillende onderzoeken.

wijzen op aanzienlijke leverschade door
alcohol. Tegenwoordig staat echter vast dat dit
ook geldt voor leverschade door andere oorzaken
dan alcohol. De correlatie met alcoholgebruik is
zo zwak dat de bepaling voor dit doel als obsoleet
moet beschouwen.
EtG is een directe metaboliet van ethanol. Deze
is in bloed detecteerbaar tot 8 uur na inname van
alcohol en in urine zelfs tot 75-80 uur na inname
van een forse hoeveelheid (zie figuur). Een foutnegatieve uitslag kan ontstaan doordat bij een
urineweginfectie EtG in de urine versneld afgebroken
wordt. De bepaling van EtG is heel geschikt voor
het monitoren van alcoholabstinentie op de korte
termijn (5 dagen). Sinds kort is er een immunochemische methode op de markt die op apparatuur
voor routinebepalingen kan worden uitgevoerd.

De ASAT-ALAT-ratio werd vroeger soms gehanteerd als
marker voor alcoholgebruik. Een waarde van >2 zou

ethanol
EtG (urine)
CDT
ASAT-ALAT
gGT
MCV
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globale duur verhoging (weken)
.......................................................................................................................................................................
FIGUUR Tijdsduur na alcoholinname waarbinnen een verhoging van een indicator meetbaar is. Alle aangegeven indicatoren worden bepaald in bloed, uitgezonderd ethylglucuronide (EtG). CDT = koolhydraatdeficiënt
transferrine; ASAT-ALAT = asparaataminotransferase-alanineaminotransferase; gGT = y-glutamyltranferase; MCV = ‘mean corpuscular volume’.

.......................................................................................................................................................................

Naschrift:
In een artikel in dezelfde aflevering van het NTvG geven psychiater Korzec en klinisch chemicus de Kieviet van het Lucas
Andreas Ziekenhuis te Amsterdam aan dat zij het bepalen van “klassieke” biomarkers als verre van obsoleet beschouwen.
Volgens hen zijn er namelijk enkele belangrijke reviews die in het overzichtsartikel niet aangehaald zijn. Daardoor zouden
Van de Wiel en Wielders de specificiteit van het MCV te laag inschatten. Daarnaast zouden zij mogelijk tot hun conclusie
komen doordat zij onvoldoende waarde toekennen aan de manier waarop clinici tot een diagnose komen.
Het ligt echter buiten mijn competentie om inhoudelijk en oordeel te geven over deze discussie en dat was ook niet de
strekking van dit “Voor u gelezen”.
N.W.M. van Cappellen-de Graaf
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2009
8 oktober

Studiekring Noord: Weet wat je meet!
Studiedag.
Locatie: Hampshire Plaza, Groningen.
Info: http://www.studiekringnoord.nl

29 en 31 oktober

19th Annual Meeting of the
International Association for Dance
Medicine and Science (IADMS)
Locatie: Den Haag.
Info: http://iadms.
dancerwellnessproject.com

12 en 13 november

GAV/NVVG
Verzekeringsgeneeskundige Dagen 2009
Locatie: NH Conference Center
Leeuwenhorst
Noordwijkerhout

17 november

Themabijeenkomst Verbond van
Verzekeraars
De nieuwe Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële
Instellingen. Omgaan met medische
gegevens.
Locatie: Verbond van Verzekeraars
Mariahoeve - Den Haag

26 november

Raasveld: De schaderegeling van
ernstig en blijvend gewonde jonge
slachtoffers
Locatie: Hotel Theater FIGI, Zeist.
Info: www.slachtoffercentraal.nl

26 november

GAV: ledenvergadering
Locatie: volgt.
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