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Van de redactie
Jan is een 55-jarige aannemer die gewend was 80 
uur per week te werken. Als de crisis toeslaat moet 
hij enkele vertrouwde medewerkers - halve vrienden 
eigenlijk - ontslaan. Van alle zorgen kan hij niet meer 
slapen. Hij krijgt een ernstige depressie. Gelukkig 
herstelt hij redelijk, maar hij wordt nooit meer de 
oude, hij is zijn energieke optimisme kwijt. Hij is bang 
weer in dat vreselijke gat te vallen wanneer hij weer 
zoveel gaat werken. Bovendien duurt de crisis voort en 
beginnen zijn jaren te tellen. 

Adnan is een 30-jarige internationaal vrachtwagen-
chauffeur. Hij krijgt een vervelende vorm van kanker. 
Na intensieve behandeling is de tumor nu twee jaar 
weg. Maar die lange ritten doet hij niet meer, daar is 
hij te moe voor. Hij heeft zich bovendien gerealiseerd 
dat het leven eindig is. Dat heeft meer te bieden dan 
werk, zoals zijn opgroeiende nog jonge kinderen, die 
hij eerder nooit zag. 

Marianne is een ambitieuze 40-jarige manager. 
Ondanks een bescheiden opleiding lukt het haar 
successievelijk steeds betere functies te krijgen. Hoewel 
ze nogal eens verzuimt met buikpijn, moeheid en 
een milde bronchitis. Uiteindelijk krijgt ze van een 
bedrijfspsycholoog te horen dat ze ‘haar grenzen moet 
bewaken’. Natuurlijk luistert ze niet, ze neemt een baan 
als directeur van een groot bedrijf waar ze dag en nacht 
in touw is. Ze heeft nooit nekklachten of hoofdpijn 
gehad. Maar na een stevige achteropaanrijding gaan 
die klachten niet meer over. Het lukt haar amper meer 
halve dagen te hervatten. 

Peter is een 42-jarige oefentherapeut. Hij heeft 
moeite zich in dat vak staande te houden en was 
eigenlijk ook liever kunstschilder geworden. Maar 
op aandringen van zijn vader koos hij een beroep 
waarmee je kunt verdienen. Vijftien jaar na zijn 
afstuderen wordt hij langzaam doof. Met enige moeite 
kan hij nog redelijk spraak verstaan in één-op-één-
conversaties met geduldige patiënten. Maar hij meldt 
zich volledig beroepsongeschikt omdat hij verder 
werken onverantwoord vindt en schrijft zich in bij de 
kunstacademie.

Hanneke is buschauffeur. Ze heeft op 50-jarige leeftijd 
als donderslag bij heldere hemel epilepsie gekregen. 
Gelukkig blijkt het geen tumor. Met medicatie zijn de 
aanvallen redelijk in de hand te houden, maar haar 
groot rijbewijs krijgt ze niet terug. Bij het uitvoerig 
medisch onderzoek is als toevalsbevinding op 
röntgenfoto’s een beginnende coxartrose gezien. Dat 
kan kloppen, het is een familiekwaal. Maar ze heeft 
nergens last van en werkt intussen al met veel plezier 
als postbode.

Medisch adviseurs wordt gevraagd of deze mensen 
beperkingen als gevolg van ziekte of ongeval hebben. 
En zo ja, welke dan? En zijn de beperkingen van 
Marianne ongevalgevolg? Boeiende problemen met 
lastige dilemma’s. De Gezondheidsraad (Beoordelen, 
behandelen, begeleiden, GR 2005/10) geeft aan dat 
medische kennis alleen vaak ontoereikend is. De 
onderzoeker zal zich breder moeten oriënteren door 
zich te verdiepen in de persoonlijke en externe factoren 
(Algemene inleiding verzekeringsgeneeskundige protocollen 
GR 2006/22). Dat vloeit ook voort uit het uitgangspunt 
van menselijk functioneren dat de International Code 
of Functioning (WHO, ICF 2002) heeft gekozen.

Dat zou een uitdaging moeten zijn, maar menige 
arts schrikt ervoor terug. Zo rapporteren medisch 
specialisten met regelmaat dat beperkingen maar door 
de arbeidsdeskundige beoordeeld moeten worden. En 
sommige medisch adviseurs spreken er zelfs met enig 
dédain over. Die weerstand wekt verbazing. Draagt 
onderzoek naar de omstandigheden niet bij aan 
de beoordeling van menig wat complexer medisch 
vraagstuk? Waar krijgt een arts zoveel gelegenheid zich 
daar grondig in te verdiepen? Bovendien is het zakelijk 
onbegrijpelijk. Wie de beoordeling van beperkingen 
afwijst, prijst zich uit de markt. Die is immers een 
wezenlijk onderdeel van de aov-claimbehandeling.  
En bij de behandeling van langdurige letselschade is  
de beoordeling van beperkingen materieel verreweg  
het belangrijkste aspect. Inmiddels neigt de rechter 
ertoe de verzekeringsarts als de deskundige te zien  
(De juridische beoordeling van het postwhiplashsyndroom; 
Kolder, TVP 2011, 1: 1-27). Dat plaatst onze beroeps-
groep voor wezenlijke vragen.

In hoeverre zijn voor de sociale verzekering ontworpen 
vakinhoudelijke richtlijnen voor de beoordeling van 
beperkingen ook daarbuiten bruikbaar? In hoeverre 
kan gebruik gemaakt worden van beperkingenlijsten 
en zo ja, welke en op welke wijze? Welke eisen 
moeten normaal gesproken aan onderzoek en 
rapportage gesteld worden? Hoe om te gaan met 
de causaliteitsvraag die in de sociale verzekering 
nauwelijks aan bod komt?

Een professie kenmerkt zich door toepassing van 
vakkundige werkwijzen. Redelijk gezien zouden 
soortgelijke gevallen tot soortgelijke uitkomsten 
moeten leiden. Er is genoeg uitdaging om daar 
enthousiast mee aan de slag te gaan.

Simon Knepper
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Van het bestuur
JA!

Een vriendin van mij heeft laatst een zeer enthousiaste 
autoverkoper - u kent ze wel: type mintgroen pak, niet 
verzoolbare schoenen en te vaak je naam zeggend - 
hooglijk verbaasd. 
Deze gedreven jongeman belde haar enthousiast en 
nietsvermoedend met het verheugende nieuws dat hij 
haar namens de Peugeotdealer, geheel gratis, de nieuwste 
Ipad 2 met 3G en 64Gb mocht aanbieden nu zij haar 
nieuwe leaseauto had besteld. Dat vond ze toch zeker 
wel fan-tas-tisch? Maar in plaats van hem om de hals 
te vliegen van blijdschap en uitbundig “ja!” te roepen, 
reageerde ze afhoudend met de mededeling dat ze dat 
eerst met haar baas moest bespreken. Waarschijnlijk 
verbieden de complianceregels van het bedrijf mij dit 
aan te nemen, zo lichtte ze de beteuterde verkoper toe. 
Haar baas reageerde zo: “Ja, als je het aan mij zou vragen, 
zou ik nee moeten zeggen.” “Dus vraag het mij niet” 
sprak zijn gezicht. Mij leek dit dan ook een typisch geval 
van “ja”, maar de Ipad bleef bij de verbijsterde dealer…

Ik ben een typisch ja-mens. Ik hou van ja. Ja is positief. 
Ja is plus. Ja is vooruit, opbouwend, resultaat. Je hebt ook 
nee-mensen. Nee-mensen zitten heel anders in elkaar. 
Nee-mensen interpreteren regels als een verbod, ja-
mensen als een mogelijkheid. 

Ik was dan ook heel verheugd te horen dat uit recent 
verricht onderzoek is gebleken dat het woord dat 
Nederlanders het vaakst zeggen “ja” is. Gewoon geturfd, 
800 uur mensen afluisteren in winkels en aan de 
telefoon. Dat betekent niet dat alle Nederlanders ja-
mensen zijn. Nee-mensen zeggen “jaja” en dan bedoelen 
ze nee. Pubers zijn daar ook sterren in. Die zeggen dan 
“jaaaaaaa”, of erger: “jaaahaaa”. Grote kans dat ik alsnog 
mijn nek bijna breek als mijn dochter dit antwoord 
heeft gegeven op mijn vraag of ze haar rondslingerende 
schooltas wil opruimen. 

Maar ja-zeggen heeft ook nadelen. Dat beweren 
vooral mensen die eindelijk geleerd hebben “nee” 

te zeggen, net als de hulpverleners die hen daarbij 
geholpen hebben. “Nee” kunnen zeggen wordt dan 
vooral geassocieerd met assertiviteit. En geen “nee” 
kunnen zeggen met het gebrek daaraan. Maar is 
bewust “ja” zeggen tegen de dingen die je echt wilt, 
waar je het mee eens bent, niet juist een teken van 
zelfverzekerdheid? Even googlen leert dat er ook 
cursussen “Vergroot uw succes door vaker ‘ja’ te 
zeggen” worden aangeboden.

Natuurlijk wil ik niet zeggen dat er nooit een kritische 
noot zou mogen klinken. En ook niet dat mensen 
regels aan hun laars zouden moeten lappen. Het is 
heel goed als de advocaat van de duivel zich met 
regelmaat laat horen. Door discussie, kanttekeningen 
en opwerpen van twijfel is het uiteindelijke “ja” 
immers veel sterker. Dat bleek in extenso bij de 
totstandkoming van onze nieuwe beroepscode, dat tot 
het laatst toe een bloedstollend spannend proces bleek 
te zijn. Maar uiteindelijk leidde dit tot een overtuigd 
“ja” van de algemene ledenvergadering. En (alweer) ja, 
dat heeft de professionalisering van onze beroepsgroep 
een mooie zet in de goede richting gegeven. 

Ik denk dat ik u ervan overtuigd heb dat ik een typisch 
ja-mens ben. Maar er is één actuele vraag waar ik 
tot nu toe nog steeds “nee” op moet antwoorden, 
namelijk de volgende: “Is er al iemand die zich bereid 
heeft getoond de nieuwe secretaris van het bestuur 
te worden?” Inderdaad, mijn pleidooi voor ja-zeggen 
vindt hier zijn apotheose. Als aan u wordt gevraagd 
of u Max wilt opvolgen, denk dan goed na, weeg af, 
twijfel desnoods even, aarzel niet om kritische vragen 
te stellen, maar zeg vooral ja! 
En ondertussen houd ik hoop door het advies van 
wijlen Bart de Graaff uit de jaren 80 ter harte te 
nemen: “Zeg maar nee, want dan krijg je er twee,…
toevallig!”

Astr id B laauw-Hoeksma 
voorzitter  GAV
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Dr. Evert Boschprijs uitgereikt aan  
Jan Buitenhuis

N.W.M. van Cappellen-de Graaf

Onderstaand artikel is grotendeels gebaseerd op de voordracht 
van de voorzitter van de GAV, Astrid Blaauw-Hoeksma, 
tijdens de GAV-ledenvergadering op 24 mei 2011.

De voordracht begon met een fotopresentatie waarin 
de karakteristieke eigenschappen van Jan werden 
belicht. Als eerste werd een foto van een baby en later 
van een kleuter getoond, van wie de identiteit niet 
meteen was vast te stellen. Wel duidelijk was dat Jan, 
achterin de zaal, zich al wat ongemakkelijk begon te 
voelen. Op de beelden die in het verdere verloop van 
de voordracht werden gepresenteerd was Jan al wat 

beter herkenbaar, 
zodat ook de 
overige aanwezigen 
enig vermoeden 
begonnen te krijgen 
van wat komen 
ging.

Vervolgens werd op serieuze wijze ingegaan op wat 
Jan voor de GAV betekent. Hij is niet alleen zeer 
betrokken bij de wetenschappelijke aspecten van het 
vak van medisch adviseur, maar daarnaast publiceerde 
hij ook artikelen in vooraanstaande tijdschriften 
als het prestigieuze Spine, - tot drie keer toe! -, The 
Clinical Journal of Pain, The Journal of Psychosomatic 
Research en het NTvG. Uiteindelijk leidde dit alles op 
3 juni 2009 tot de verdediging van het proefschrift: 
“The course of Whiplash. Its Psychological 
Determinants and Consequences for Work Disability”.

Hiermee wordt Jan mondiaal gezien als een van de 
experts op het gebied van whiplash, hetgeen blijkt 

uit het feit dat hij werd uitgenodigd te spreken op 
het grote internationale whiplashcongres in Brisbane 
in februari 2011. 
Maar ook op iets kleinere schaal, bij het ASIM in 
Basel, hield hij in december 2010 een presentatie. En 
vele malen eerder al bij de GAV-dagen, de VG-dagen 
en het symposium van Studiekring Noord. Bij deze 
organisaties in eigen land is hij ook al jaren intensief 
betrokken.

Als docent is Jan verbonden aan de NSPOH, en met 
een deeltijdaanstelling bij het UMCG zet hij zijn 
wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten voort, 
naast het lesgeven aan en begeleiden van studenten. 
Vanuit die positie is hij voor de GAV de voortrekker 
bij de oprichting van het kenniscentrum particuliere 
verzekeringsgeneeskunde. 
Tenslotte is hij nog lid van de onderwijscommissie en 
sinds kort van de SBVO, en daarmee van de redactie 
van GAVscoop.

De SBVO stelde in het verleden criteria op om voor 
de Dr. Evert Boschprijs in aanmerking te komen. 
Toen Jan bij het bestuur werd 
voorgedragen voor deze prijs, 
vroeg de voorzitter zich af of 
hij niet overgekwalificeerd 
zou zijn en of er geen EB²-prijs 
in het leven geroepen moest 
worden. Hoe dan ook, er is 
nooit over getwijfeld of de 
prijs Jan zou toekomen. 
De SBVO heeft het bestuur dan 
ook geadviseerd hem de Dr. 
Evert Boschprijs uit te reiken. 
Deze prijs werd door de 
GAV slechts twee keer eerder 
uitgereikt. In 2002 aan de 
naamgever, dr. Evert Bosch 
en in 2008 aan wijlen Phons 
Schröder.

Tot slot van de lovende voordracht overhandigde 
de voorzitter aan Jan het bij de Evert Bosch-prijs 
behorende certificaat en een schaal met inscriptie. 
Een luid applaus onderstreepte vervolgens de 
instemming van de leden.
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Benoeming erelid
Kees de Wilde benoemd tot erelid van onze vereniging

H. Boersma

Op 24 mei 2011 heeft onze voorzitter Astrid Blaauw 
de eer en het genoegen gehad om Kees de Wilde 
namens de leden te mogen benoemen tot erelid van 
onze vereniging. Kees arriveerde toevallig iets te laat 

op de ALV bij Achmea in Zeist en werd hiervoor ter 
verantwoording geroepen door de voorzitter. Een 
plausibele verklaring bleef achterwege, echter de 
voorzitter gaf te kennen Kees de Wilde toe te willen 
spreken. 

Kees de Wilde werd 15 jaar geleden tot voorzitter 
van de commissie wetenschappelijk onderzoek GAV 
benoemd. De prioriteit van het wetenschappelijke 
deel van de commissie kwam te liggen bij het uitgeven 
van een verenigingsblad, een eigen blad voor de GAV. 
Kees was in die tijd ook GAV-bestuurslid, hetgeen hij 6 
jaar heeft gedaan, daarnaast lid van de MAZ (medisch 
adviseurs ziektekosten). Kees is dan al een duizendpoot, 
‘hij deed alles’ op particulier verzekeringsvlak. Met 
veel inspiratie, energie en gedrevenheid heeft Kees 
sindsdien als hoofdredacteur er mede zorg voor 
gedragen dat de GAVscoop drie à vier maal per jaar 
bij ons op de mat viel. Kees heeft passie voor digitale 
mogelijkheden en heeft daarnaast met verve het 
voortbestaan van de papieren versie van de GAVscoop 
verdedigd. De SVBO en de GAVscoopredactie zijn na 
14 jaren verlaten, het gemis is al voelbaar.

De inzet en betrokkenheid van Kees als GAV-lid is 
breder geweest dan alleen bovenstaande. Met zijn 
achtergrond als internist heeft Kees een buitengewone 
inbreng gehad in de GAV, dit alles naast zijn andere 
passies als agrariër, whiskeykenner en -proever.

De woorden van dank en waardering voor de vele 
jaren van zijn lidmaatschap dat Kees zich heeft ingezet 
voor de GAV zijn een opmaat voor de benoeming van 
Kees tot erelid van de GAV. Onder luid applaus van 
de aanwezige leden wordt Kees benoemd tot erelid en 
ontvangt de felicitaties.

Kees reageerde zichtbaar verheugd en blij met de 
woorden van waardering van de voorzitter en de 
benoeming tot erelid. Als bijkomend voorrecht hoeft 
het kersverse erelid zich niet meer publiekelijk te 
verantwoorden mocht hij in de toekomst eens een keer 
te laat komen op een ALV.
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1 The Emerging Risk Factors Collaboration. Separate and combined associations of body-mass index and abdominal adiposity 

with cardiovascular disease: collaborative analysis of 58 prospective studies. Lancet, March 11, 2011.
2 Hoyweghen van I. Voorspellende geneeskunde en verzekeringen. Einde van de solidariteit? GAVscoop; 16: 3, dec 2010. 

GASTscoop

Appels en peren

Door de ogen van ... 
J. Bronsema

Op het moment dat de Betuwe nog volop in bloei 
moest komen publiceerde de Lancet1 een artikel of 
de appel- of peervorm in geval van adipositas er nu 
wel of niet toe doet als cardiovasculaire risicofactor. 
Kort samengevat blijkt dat BMI, buikomvang of 
WHR alleen of in combinatie niet veel verschil 
maakt in de risicobeoordeling indien voldoende 
informatie over co-variabelen beschikbaar is. 
Appels en peren zijn dus met elkaar te vergelijken 
mits ze maar in de juiste context worden geplaatst. 
Helaas ontbreekt de juiste context regelmatig 
indien appels en peren worden vergeleken. In een 
artikel in GAVscoop2 wordt met zoveel woorden 
de kritische vraag opgeworpen waar de solidariteit 
in het verzekeren is gebleven, zonder te vermelden 
welke vorm van solidariteit de schrijver in gedachten 
heeft. Kanssolidariteit? Subsidiërende solidariteit? 
Van volledige solidariteit kan bij marktwerking 
geen sprake zijn. In dat geval is het beter te spreken 
van voorzieningen, niet van verzekeringen. Bij 
het ontbreken van deze context worden appels en 
peren vergeleken. Het is amper voorstelbaar dat de 
auteur op grond van kennelijk gewenste volledige 
solidariteit via een vergelijkingsite op zoek zal gaan 
naar de duurste variant van inhoudelijk vergelijkbare 

overlijdensrisicoverzekeringen. Als we dan toch  
willen vergelijken dan is het goed ook eens 
de solidariteit bij voorzieningen onder 
de loep te nemen. Wat te denken van de 
‘opting-out’-mogelijkheden van bedrijven 
met laag verzuimrisico? Het fundament van 
onze voorzieningen zal er op zijn minst niet 
door verstevigd worden. De specialisatie tot 
verzekeringsarts was tot voor kort feitelijk een 
functiegerichte opleiding tot verzekeringsarts in het 
publieke domein. Wellicht was voorzieningenarts 
een meer passende benaming geweest. Nu het 
domein van de private verzekeringen in de 
opleiding verzekeringsgeneeskunde is ingebracht 
kan werkelijk gesproken worden van een opleiding 
tot verzekeringsarts. Indien we de voorzieningen 
plaatsen in de context van sociale verzekeringen 
zijn verzekeringsartsen ‘oude stijl’ en geneeskundig 
adviseurs prima met elkaar te vergelijken. Het 
blijven appels en peren, maar binnen de juiste 
context wel behorend tot dezelfde soort: de 
verzekeringsgeneeskunde. Nu maar hopen dat de 
opleidingen mogen groeien en bloeien. Zonder 
kennis van de covariabelen is het maken van 
vergelijkingen wetenschappelijk gezien zonder 
veel toegevoegde waarde. Alleen daarom al is het 
meer dan wenselijk dat het kenniscentrum voor het 
private domein van de verzekeringsgeneeskunde snel 
de deuren zal openen. Uiteindelijk zullen niet de 
onderlinge verschillen maar de gemeenschappelijke 
factoren binnen de sociale geneeskunde overheersen. 
Laten we ondertussen wel zo goed mogelijk vooral 
appels en peren blijven vergelijken. 



GAVscoop, jaargang 15, nummer 2, juli 2011 35

Voordracht gehouden op de GAV-ledenvergadering van 24 mei 2011

Prognosestelling bij middelzwaar en  
ernstig schedel-hersenletsel

Hester F. Lingsma*

Dit artikel is gebaseerd op een eerder verschenen artikel 
in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Hester 
F. Lingsma, Andrew I.R. Maas en Ewout W. Steyerberg, 
Prognosestelling bij middelzwaar en ernstig schedel-
hersenletsel, Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2010;154:A739.

Inleiding

Traumatisch hersenletsel is de belangrijkste doodsoorzaak 
bij jong volwassenen en wereldwijd neemt de incidentie 
toe. Daarom vormt schedel-hersenletsel een grote 
belasting voor de maatschappij, niet alleen als oorzaak 
van groot persoonlijk leed, maar ook door de hoge 
maatschappelijke kosten. 
Schedel-hersenletsel is eigenlijk een verzamelnaam voor 
een scala aan pathologieën, waaronder contusiehaarden 
en epidurale, subdurale en intracerebrale haematomen. 
Ook de ernst van het letsel kan sterk variëren. Deze 
heterogeniteit in pathologie en klinische ernst maakt 
het moeilijk om patiëntengroepen te vergelijken of om 
het effect van nieuwe behandelingen aan te tonen en 
om het verloop bij individuele patiënten te voorspellen. 
Prognosestelling kan hierbij behulpzaam zijn. 
In 1980 publiceerden Braakman et al. reeds over de 
prognose van ernstig hersenletsel.1,2 Sindsdien zijn er 
diverse prognostische modellen gepubliceerd. Deze 
gaan echter zelden uit van de toestand bij opname en 
de meeste zijn ontwikkeld op relatief kleine aantallen 
en beperkt tot één centrum of gebied. Externe 
validatie is essentieel om toepasbaarheid aan te tonen 
buiten de setting waarin het model ontwikkeld is, 
maar is slechts zelden toegepast.3,4 Vooral door deze 
methodologische tekortkomingen, maar ook door gebrek 
aan gebruiksvriendelijkheid, hebben deze modellen 
geen algemene ingang gevonden. Recent hebben wij 
in twee verschillende datasets prognostische modellen 
ontwikkeld op basis van grote patiëntenaantallen 
en extern gevalideerd. In dit artikel bespreken wij de 
ontwikkeling van deze modellen.5,6 

Prognostische modellen

Het project ‘International Mission for Prognosis and 
Analysis of Clinical Trials in TBI (IMPACT)’ is een 

internationale samenwerking tussen onderzoekers uit 
Nederland, België, Groot-Brittannië en de Verenigde 
Staten, en heeft als doel de methodologie van  
klinische trials bij hersenletsel te verbeteren.7 De IMPACT 
database bevat prospectief verzamelde individuele 
data van 9205 patiënten met middelzwaar en ernstig 
schedelhersenletsel uit acht gerandomiseerde klinische 
trials en drie observationele studies.8 
Voor het ontwikkelen van prognostische modellen 
selecteerden wij patiënten > 14 jaar (N=8509), dit 
is de gebruikelijke leeftijdsgrens tussen kinderen en 
volwassenen in onderzoek naar traumatisch hersenletsel. 
Uitkomstmaat was de functionele uitkomst bepaald op 
6 maanden na het ongeval met de Glasgow Outcome 
Scale (GOS).9 De GOS is een globale, ordinale schaal 
voor functionele uitkomst en reïntegratie, waarbij 
vijf categorieën worden onderscheiden: dood (1), 
vegetatief (2), ernstig gehandicapt (ADL afhankelijk, 
3), middelzwaar gehandicapt (onafhankelijk, maar 
met beperkende restverschijnselen, 4) en goed herstel 
(5). Voor de modellen werd zowel de uitkomstmaat 
mortaliteit (GOS=1) als slechte uitkomst (GOS=1,2 of 3) 
onderzocht.
Vanuit 26 initieel onderzochte prognostische factoren 
werden de zeven met de grootste prognostische  
waarde geselecteerd voor gebruik in model-ontwikkeling. 
Deze waren leeftijd, klinische ernst (motorische schaal 
en pupilreactie), computertomografie-bevindingen 
(CT-classificatie, subarachnoidale bloeding, epiduraal 
hematoom), hypoxie, hypotensie, en laboratoriumdata 
(Hb en glucose).
Door middel van logistische regressie-analyse 
waarin de sterkste prognostische factoren werden 
geïdentificeerd werden drie modellen van toenemende 
complexiteit ontwikkeld, omdat meer informatie 
betere voorspellingen oplevert, maar niet alle 
variabelen in de praktijk altijd voor alle patiënten 
beschikbaar zijn. 

Kernmodel: Leeftijd, motore schaal van de Glasgow Coma 
Scale (GCS) en pupilreactiviteit.
Uitgebreid model: Kernmodel + CT-classificatie, 
traumatische subarachnoidale bloeding, epiduraal 
hematoom, hypoxie en hypotensie.

* Dr. Hester F. Lingsma, Centrum voor Medische Besliskunde, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, 

Rotterdam. Correspondentieadres: Hester F. Lingsma, Erasmus MC, Afdeling Maatschappelijke gezondheidszorg, kamer AE-

138 postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, e-mail: h.lingsma@erasmusmc.nl
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Lab-model: Uitgebreid model + Hb en glucose.

Voor de ontwikkelingen van het kernmodel waren 
de data van 8509 patiënten beschikbaar, voor het 
uitgebreide model van 6999 patiënten en voor het lab-
model van 3554 patiënten.
De sterkste prognostische effecten worden gezien voor 
leeftijd en motore schaal. Daarnaast was afwezige 
pupilreactiviteit een zeer sterke voorspeller van slechte 
uitkomst. De modellen werden weergegeven in een 
web-based calculator (www.tbi-impact.org) en daarnaast 
vereenvoudigd tot een score-chart (Fig 1). Hiertoe werden 
voor iedere prognostische factor punten gegeven op 
basis van de prognostische waarde. Deze scores werden 
vervolgens uitgezet tegen de door het model voorspelde 
kansen op mortaliteit of op een slechte uitkomst, zodat 
deze kansen kunnen worden afgelezen. De score voor het 
kernmodel kan waarden aannemen tussen 0 en 15, die 
voor het uitgebreid model tussen de de -4 en 22 en die 
voor het lab-model tussen -4 en 29. Hoe hoger de score, 
des te slechter zijn de kansen op een gunstig herstel. 

Validatie
Een grote tekortkoming van veel prognostische modellen 
is dat ze in de dataset waarin ze zijn ontwikkeld goed 
voorspellen, maar niet in nieuwe data. Dit fenomeen 
wordt overfitting genoemd. Om overfitting te 
voorkomen is het belangrijk om modellen extern te 
valideren. Externe validatie betekent validatie op een 
geheel nieuwe dataset. 
De IMPACT-modellen werden extern gevalideerd in de 
zogenaamde CRASH-studie. De Medical Research Council 
Corticosteriod Randomization After Significant Head 
injury (MRC CRASH) studie betreft een gerandomiseerde 
megatrial (N=10.008) naar het effect van corticosteroïden 
bij traumatisch hersenletsel.10,11 De externe validatie liet 
zien dat de IMPACT-modellen goed presteerden in de 
CRASH-data. 

Toepassingen

In de beschreven studie zijn prognostische modellen 
ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om op basis 
van gegevens beschikbaar bij opname de uitkomst na 6 
maanden te voorspellen bij patiënten met middelzwaar/
ernstig schedelhersenletsel. 

Validiteit en bruikbaarheid
De goede externe validiteit geeft aan dat de modellen 
goed presteren buiten de setting waarin ze zijn 
ontwikkeld. Ze zijn naar verwachting bruikbaar om de 
uitkomst van ‘nieuwe’ patiënten te voorspellen. Wat 
betreft de IMPACT-modellen werken wij momenteel 
aan verder externe validatie in andere datasets. Deze 
validaties zullen de betrouwbaarheid van de modellen 
verder kunnen ondersteunen en eventuele verbeteringen 
mogelijk maken. Daarnaast zijn de modellen op een zo 
gebruikersvriendelijk mogelijke manier weergegeven, 
voor zowel snelle handmatige berekening (score chart) 
als voor eventuele implementatie in bijvoorbeeld een 

palmtop (Excel sheet en web calculator).

Klinische praktijk
Belangrijk voor daadwerkelijk gebruik van de modellen 
is echter het vertrouwen dat medici in de modellen 
hebben en het doel waarvoor zij gebruikt worden.12 Voor 
de klinische praktijk bieden de modellen vooral meer 
zekerheid bij informatieverstrekking aan familieleden en 
kunnen tevens behulpzaam zijn bij de onderbouwing 
van klinische besluitvorming en triage. 
Ten eerste moet daarbij bepaald worden of een 
individuele patiënt vergelijkbaar is met de populatie 
waarin het prognostische model is ontwikkeld. Voor 
de besproken modellen geldt dat ze zijn ontwikkeld in 
een brede patiëntenpopulatie, namelijk een mix van 
observationele studies en trials en een trial met zeer 
ruime inclusiecriteria. Deze populaties zijn in principe 
vergelijkbaar met patiënten in Nederlandse traumacentra 
met middelzwaar en ernstig schedelhersenletsel ouder 
dan 14 jaar. 
Bijvoorbeeld een patiënt van 67 jaar oud met 
abnormale flexie en geen reactieve pupillen scoort 
12 punten, wat een kans van 77% op mortaliteit 
(betrouwbaarheidsinterval 73%-81%) en een kans van 
91% (betrouwbaarheidsinterval 89%-93%) op een slechte 
uitkomst na 6 maanden betekent. 
Hoewel een arts zelf ook een inschatting zal maken van 
de overlevingskansen van een patiënt die zich op deze 
manier presenteert, kan een concreet getal (77% kans 
op mortaliteit) de inschatting van de arts ondersteunen. 
Inherent aan prognostische modellen is echter een 
element van onzekerheid. De voorspelling van een 
prognostisch model voor een individuele patiënt is 
dan ook altijd een kans, terwijl een slechte uitkomst in 
werkelijkheid wél of niét optreedt. Daarnaast heeft de 
voorspelde kans ook nog een betrouwbaarheidsinterval, 
wat nog extra onzekerheid met zich mee brengt. Dit 
maakt het gecompliceerd om besluitvorming te baseren 
op prognostische modellen. Zelfs een voorspelde kans 
van 99% op overlijden biedt geen absolute zekerheid. 
Anderzijds wordt enige, eveneens onzekere, inschatting 
van de prognose – bewust of onbewust – door de arts 
toegepast. Hoewel de score van een prognostisch model 
objectiever is dan de inschatting van een arts, op hoeveel 
kennis en ervaring deze ook gebaseerd is, is het nog 
onbekend of modellen daadwerkelijk beter voorspellen 
dan artsen. Toekomstig onderzoek zou deze vraag 
moeten beantwoorden. 

Tekortkomingen
Vanuit het perspectief van de verzekeringsarts kunnen 
verschillende tekortkomingen van de beschreven 
modellen worden benoemd. Ten eerste wordt de 
prognose bepaald bij opname in het ziekenhuis, 
terwijl de verzekeringsarts in veel gevallen pas later 
een inschatting van prognose zal hoeven maken. De 
informatie die beschikbaar komt na de acute fase, 
bijvoorbeeld revalidatie, wordt niet meegenomen maar 
beïnvloedt hoogstwaarschijnlijk wel de prognose. 
Daarnaast gelden de beschreven modellen voor 
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middelzwaar en ernstig schedelhersenletsel. Dat betekent 
dat de modellen niet toepasbaar zijn op patiënten met 
mild hersenletsel, die 85-90% van de patiëntenpopulatie 
vormen. Tenslotte voorspellen de modellen uitkomst 
na 6 maanden. Hoewel dit een veelgebruikt tijdspunt is 
in klinisch onderzoek, is het onzeker of na 6 maanden 
daadwerkelijk het initieel herstel is afgelopen en een 
stabiele fase is bereikt. 

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat de beide recent 
ontwikkelde modellen in staat zijn om de uitkomst 
6 maanden bij schedelhersenletsel betrouwbaar te 
schatten, gebaseerd op gegevens beschikbaar bij 
opname, en daarom geschikt zijn voor verschillende 
toepassingen.

Predictor  Waarde Score
Leeftijd (jaren): <= 30 0 
  30 – 39 1
  40 – 49 2
  50 – 59 3
  60 – 69 4
  70 + 5
Motore schaal:
 Geen/Abnormale extensie 6
 Abnormale flexie  4
 Normale flexie  2
 Localiseren/opdrachten uitvoeren 0
 Ontestbaar/niet bekend 3

Pupil reactie:
 beiden reactief  0
 1 pupil op licht reagerend 2
 geen pupilreactie  4

Totaal score Kernmodel  .........

Hypoxie: Aanwezig of waarschijnlijk 1
 Nee  0

Hypotensie: Aanwezig of waarschijnlijk 2
 Nee  0

CT classificatie:
 I  -2
 II  0
 III/IV  2
 V/VI  2

tSAH: Aanwezig  2
 Afwezig  0

Epidural hematoom:
 Ja  -2
 Nee  0

 Subscore CT  ........

Totaal score Uitgebreid model  ...........

Glucose (mmol/l): <6 0
  6 – 8.9 1
  9 – 11.9 2
  12 – 14.9 3
  15 + 4

Hb (g/dl):  <9 3
  9 – 11.9 2
  12 – 14.9 1
  15 + 0

 Subscore Lab  ........

Totaal score Lab model  ...........

Figuur 1. Score chart voor prognosestelling 6 maanden uitkomst na middelzwaar en ernstig schedelhersenletsel.
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De SBVO en de redactie van GAVscoop zijn op zoek naar nieuwe leden!

Omdat in de loop van dit jaar enkele leden de SBVO en de redactie gaan verlaten zoeken wij op korte termijn 
vervanging.
De tijdsbelasting is erg te overzien: zo’n zes maal per jaar is er een redactievergadering, op een prima bereikbare 
locatie te Naarden, doorgaans van 13.00-15.30 uur. 
Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van internet voor de redactionele activiteiten bij het verzorgen 
van de jaarlijkse 3 à 4 afleveringen van ons tijdschrift. 
Behalve GAVscoop staat ook gezelligheid bij ons hoog in het vaandel.
Als u belangstelling heeft kunt u een van de redactieleden benaderen of contact opnemen met de redactie via 
het e-mailadres GAVscoop@GAVscoop.nl.

(advertentie)
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AMA-cursus
Verslag J.J. Meulenkamp

Op 22 en 23 januari 2011 werd in Zeist de cursus  
over AMA Guides 6e editie gegeven door collega  
M.I. Ranavaya, MD, MS, JD, FFOM, FRCPI, CIME.
Van de 66 deelnemers, waaronder collega’s uit  
Zuid-Afrika, Marokko en China, bestond het meren-
deel uit GAV-leden, cursisten van de RGA-opleiding,  
de zij-instromers verzekeringsarts via NSPOH en  
enkele expertiseartsen.
Gedurende de hele eerste dag, slechts onderbroken 
door een korte koffie- en theepauze en een lunch 
werden de cursisten ingewijd in de methodiek van 
de nieuwe NIEUWSTE editie van de AMA Guides. 
De algemene uitgangspunten, de wervelkolom en de 
bovenste en onderste extremiteit werden behandeld. 
De systematiek in het vaststellen van een percentage 
functieverlies is duidelijk veranderd ten opzichte van 
de vorige edities.
Daarnaast vertelde collega Ranavaya dat er voorlopig 
nog niet aan een 7e editie wordt gedacht.

De tweede cursusdag op zaterdag begon om 8.00 uur  
en tot 13.00 uur werden de overige hoofdstukken van 

de 6e editie wederom in een hoog tempo behandeld.
Helaas was er onvoldoende tijd om nog extra vragen 
te kunnen beantwoorden, omdat een aantal cursisten 
examen moest gaan doen.
Een goed verzorgde, intensieve cursus die mede door  
de gedreven en enthousiaste manier van presenteren 
door collega Ranavaya zeer de moeite waard was.

(advertentie)

De Verzekeringsgeneeskundige dagen 2011

9, 10 en 11 november

Inschrijving start binnenkort. Houd de website in de gaten.

www.vgdagen.nl



GAVscoop, jaargang 15, nummer 2, juli 2011 41POSTBUS 532, 2501 CM ‘S-GRAVENHAGE. TELEFOON (070) 342 13 13. Niemand is perfect

DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT CINDY’S

Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan 

het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van

iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er

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

voorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking,

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

risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten?

Via een professioneel samenspel van maatschappij,

assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch

een oplossing op maat te vinden in de vorm van een

specifieke herverzekering. Op basis van grote expertise,

aanpassingen van sterftetabellen en een stevige finan-

ciële grondslag kunnen wij ook voor cliënten met een

sterk verhoogd medisch risico met een offerte komen.

Hoe het precies werkt is minder van belang dan dat

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

vraag, bedenk dan dat het geen onoplosbaar dilemma

hoeft te zijn.

680.01.018 Adv De Hoop Cindy  07-09-2005  15:03  Pagina 1
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De scoop van de ziekte van Lyme
J.W.R. Hovius*

Samenvatting

De ziekte van Lyme is de meest voorkomende door 
teken overdraagbare ziekte in delen van de Verenigde 
Staten van Amerika en Europa. Ook in Nederland is 
de ziekte endemisch en heeft een geschatte jaarlijkse 
incidentie van 133 gevallen per 100.000 inwoners. De 
ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën die behoren 
tot de Borrelia burgdorferi sensu lato groep en wordt 
overgebracht door teken. De diagnose van de ziekte 
van Lyme is gebaseerd op de anamnese, het optreden 
van specifieke klinische symptomen en het uitsluiten 
van andere oorzaken, al dan niet gecombineerd met 
serologisch onderzoek of andere testen. Antibiotica 
zijn effectief bij alle manifestaties van de ziekte en 
patiënten hebben over het algemeen een zeer goede 
prognose, echter aspecifieke restklachten kunnen 
optreden.

1. Inleiding

De ziekte van Lyme, ook wel Lyme-borreliose genoemd, 
wordt veroorzaakt door spirocheten die tot de Borrelia 
burgdorferi sensu lato groep behoren (Figuur 1). In de 
Verenigde Staten komt alleen Borrelia burgdorferi sensu 
stricto voor, terwijl in Europa, naast B. burgdorferi 

sensu stricto, voornamelijk Borrelia garinii en Borrelia 
afzelii voorkomen (Hovius et al., 2007). Van andere 
Borrelia soorten is het voorkomen in Nederland niet 
goed bekend en is de klinische relevantie minder 
duidelijk (Coumou et al., 2011). Deze spirocheten 
worden uitsluitend overgebracht door een tekenbeet. 
De in Nederland voorkomende Ixodes teken (Figuur 
2) kennen 3 ontwikkelingsstadia: larven, nimfen en 
adulten. Ongeveer 15-20% van de teken is besmet 
met Borrelia (Gassner et al., 2008; Gassner et al., 2010; 
Wielinga et al., 2006). Echter, de kans op de ziekte 
van Lyme na een tekenbeet is kleiner dan 1% (Tijsse-
Klasen et al., 2011). Het aantal teken lijkt toe te nemen 
en het aantal huisartsenbezoeken voor tekenbeten en 
de ziekte van Lyme is de afgelopen 10 jaar gestegen; 
in 2009 werden 564 consulten voor tekenbeten per 
100.000 inwoners geregistreerd en de diagnose vroege 
Lyme borreliose werd meer dan 22.000 keer gesteld 
(Hofhuis et al., 2010). Momenteel wordt de CBO-
richtlijn uit 2004, waarin aanbevelingen worden 
gedaan voor diagnostiek en behandeling, vernieuwd 
(Speelman et al., 2004). Ook is er recentelijk een 
burgerinitiatief, opgezet door Nederlandse Vereniging 
voor Lymepatiënten (NVLP) en dat vraagt om meer 
aandacht voor de ziekte van Lyme, besproken in de 
Tweede Kamer. 

Figuur 1.

Scanning Elektronen Microscopie foto van Borrelia burgdorferi. Met 

dank aan T.J. Schuijt voor de foto.

Figuur 2.

Ongevoede, deels gevoede en volledig gevoede vrouwelijke volwassen 

Ixodes ricinus teken. Met dank aan G.A. Oei voor de foto.
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De ziekte van Lyme kan zich op verschillende manieren 
uiten. Bij symptomen die zouden kunnen passen bij de 
ziekte van Lyme, met als enige uitzondering erythema 
migrans - de kenmerkende rode kring als eerste teken 
van de ziekte van Lyme - dient serologisch onderzoek, 
soms gecombineerd met andere diagnostische testen, 
te worden verricht. Mocht de ziekte van Lyme hiermee 
aannemelijk worden gemaakt, dan dient antibiotische 
behandeling voorgeschreven te worden. In dit artikel 
worden aan de hand van de literatuur en internationale 
richtlijnen de meest gangbare uitingsvormen van de 
ziekte van Lyme en de bijhorende diagnostische en 
therapeutische overwegingen besproken.

2. Klinische manifestaties, diagnostische testen 
en antibiotische behandeling

2.1 Introductie
De diagnose ziekte van Lyme wordt doorgaans gesteld 
op basis van de anamnese, klinische symptomen 
en serologisch onderzoek. Bij afwezigheid van 
specifieke klinische symptomen staat de aanwezigheid 
van anti-Borrelia-antilichamen niet gelijk aan het 
hebben van de ziekte van Lyme. Ongeveer 4-20% 
van de normale Europese bevolking heeft namelijk 
antistoffen tegen Borrelia zonder daarbij ziek te zijn 
(Carlsson et al., 1998; Speelman et al., 2004). Daarom 
raden alle internationale richtlijnen af om bij een 
geringe verdenking op aanwezigheid van de ziekte 
te testen op antilichamen. Wellicht dat er in de 
toekomst een serologische test komt die (beter) kan 
differentiëren tussen een doorgemaakte en een actieve 
Borrelia-infectie. Heden ten dage worden, vaak door 
commerciële laboratoria, moleculaire technieken 
aangeboden, zoals bijvoorbeeld de polymerase 
kettingreactie (PCR) op bloed en urine, om dit 
onderscheid te kunnen maken. Deze testen zijn niet 
gevalideerd en worden daarom ook niet aanbevolen 
voor diagnostische doeleinden (van Dam, 2011). 
Bij (de meeste) specifieke symptomen die zouden 
kunnen passen bij de ziekte van Lyme moet uiteraard 
wel serologisch onderzoek, al dan niet gecombineerd 
met andere diagnostische testen, worden verricht. 
Als hiermee de ziekte van Lyme aannemelijk wordt 
gemaakt, is antibiotische behandeling aanbevolen. De 
prognose van Lyme-patienten is over het algemeen 
zeer goed. Wel kunnen er in sommige gevallen 
aspecifieke restklachten, die doorgaans verminderen 
in de tijd, overblijven na aanbevolen antibiotische 
behandeling. Het is daarom raadzaam voor patiënten 
om onderzoek naar de ziekte van Lyme te laten 
doen via de huisarts. Deze kan, indien noodzakelijk, 
verwijzen naar een specialist. Dit is, afhankelijk van de 
klachten/symptomen van de patient, bijvoorbeeld een 
infectioloog, dermatoloog, reumatoloog of neuroloog.

2.2 Vroege Lyme-borreliose
Erythema migrans is verreweg de meest voorkomende 
uiting van de ziekte van Lyme in Europa. Het is een 

uitbreidende rode huidafwijking op de plek van de 
tekenbeet, in afmeting variërend van 5 tot 75 cm 
en met vaak een centrale verbleking (Figuur 3A en 
B). Deze huidafwijking treedt op 3-30 dagen na de 
tekenbeet (Wormser et al., 2006), maar wordt niet 
altijd opgemerkt of onderkend. De huidafwijking kan 
gepaard gaan met symptomen, zoals koorts, spier- en 
gewrichtspijn, jeuk, een branderig gevoel en pijn. 
Het is een klinische diagnose en treedt vaker op in 
het voorjaar en de zomer als de teken actief zijn. 
Serologie is dus niet nodig en wordt zelfs afgeraden 
omdat een deel van de patiënten op het moment van 
presentatie nog geen antistoffen heeft ontwikkeld. 
Mocht er twijfel zijn aan de diagnose, bijvoorbeeld 
in het geval van een atypische erythema migrans 
(Figuur 3C), dan kan enkele weken na het begin van de 
symptomen (gepaard) serologisch onderzoek worden 
ingezet (Speelman et al., 2004). Terwijl men zich moet 
realiseren dat antibiotische behandeling in het begin 
van de infectie de productie van antilichamen kan 
belemmeren (Kannian et al., 2007), is serologie bij 
langer bestaande onbehandelde erythema migrans in 
nagenoeg 100% van de gevallen positief (Wormser et 
al., 2008). In plaats van serologie kan een (minimaal 
invasief) huidbiopt voor moleculaire detectie (PCR) of 
kweek worden overwogen (Coumou et al., 2011).

Een relatief zeldzame uiting van vroege ziekte 
van Lyme is het Borrelia-lymfocytoom. Dit is een 
blauw-rode verheven tumorachtige huidafwijking, 
voornamelijk gelokaliseerd op de oorlel of tepelhof. Het 
komt hoofdzakelijk voor in Europa, vaker bij kinderen 
en kan spontaan verdwijnen. Voor deze manifestatie 
wordt wel serologisch onderzoek aangeraden. 
Daarnaast kan histopathologisch onderzoek, de PCR of 
een kweek enkele weken na het begin van symptomen 
de diagnose bevestigen (Speelman et al., 2004). 

Beide manifestaties reageren zeer goed op antibiotische 
behandeling: 2 maal daags 100 mg doxycycline 
gedurende 10-14 dagen is in 98-100% van de gevallen 
succesvol (Cerar et al., 2010). Uiteraard moet in het 
zeldzame geval van persistentie van erythema migrans 
of Borrelia-lymfocytoom additionele antibiotische 
therapie worden overwogen. Verwijzing naar een 

Figuur 3. 

(A en B). Typische erythema migrans. (C) Atypsich erytema 

migrans. Met dank aan P. Speelman en D.J. Tazelaar voor de foto’s.
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specialist lijkt dan geïndiceerd. 

2.3 Vroege gedissemineerde Lyme-borreliose
Een onbehandelde infectie kan dissemineren en 
bijvoorbeeld neuroborreliose, Lyme-artritis en 
een (myo)carditis met (partiële) atrioventriculaire 
(AV)-blokkade veroorzaken, respectievelijk 3-16%, 
5-7% en < 1% van alle Lyme manifestaties. Deze 
manifestaties ontstaan doorgaans weken of maanden 
na de tekenbeet. Andere mogelijke manifestaties zijn 
beschreven, maar zijn zeldzaam en niet altijd duidelijk 
gerelateerd aan de ziekte van Lyme en worden in 
dit artikel niet verder besproken. Het is aan te raden 
dat, als een huisarts twijfelt of een bepaalde ziekte-
uiting kan passen bij de ziekte van Lyme, er overleg 
plaatsheeft met een specialist.

In Europa presenteert vroege neuroborreliose zich 
hoofdzakelijk als een pijnlijke radiculitis. Het 
kan zich ook presenteren als een craniale neuritis 
(bijvoorbeeld een nervus facialis parese) of een 
subacute lymfocytaire menigitis. Dit laatste wordt 
vaker in de Verenigde Staten gezien. In voorkomende 
gevallen zal een neuroloog een liquorpunctie doen 
om de diagnose te ondersteunen, waarbij onder 
andere wordt gekeken naar intrathecale productie 
van anti-Borrelia-antilichamen en een verhoogd 
aantal cellen (pleiocytose). Alleen bij hele vroege 
neuroborreliose - korter dan 6 weken na het ontstaan 
van de klachten, als de intrathecale antistof productie 
nog niet op gang gekomen zou kunnen zijn - zou een 
PCR op de liquor kunnen worden overwogen. Voor 
vroege neuroborreliose is 1 keer per dag intraveneuze 
toediening van 2 gram ceftriaxon gedurende 14 dagen 
de eerste keus van behandeling (Mygland et al., 2010). 

Infectie van gewrichten met Borrelia burgdorferi in het 
kader van een vroege gedissemineerde manifestatie 
van Lyme borreliose tast slechts weinig gewrichten 
aan en betreft in 50% van de gevallen de knie (Steere, 
2001). Deze manifestatie wordt zelden gezien in 
Europa. Inderdaad, op de ‘early arthritis clinic’ van het 
Academisch Medisch Centrum werd, ondanks onder 
andere vele synoviumbiopten en gewrichtspuncties, 
deze diagnose in de afgelopen jaren niet vaak 
gesteld (persoonlijke communicatie prof. dr. P.P. Tak, 
reumatoloog). Cardiale symptomen door disseminatie 
van Borrelia zijn zeldzaam en zijn vaak het gevolg 
van AV-geleidingsstoornissen. Aangezien de klinische 
aspecten van Lyme-artritis en Lyme-myocarditis 
niet zo kenmerkend zijn als erythema migrans, en 
een uitgebreidere differentiële diagnose hebben, is 
serologisch bewijs noodzakelijk. Echter, de uitgebreide 
differentiële diagnose zorgt, gecombineerd met een 
lage a-priori kans bij de afwezigheid van andere 
manifestaties van de ziekte van Lyme, voor een geringe 
positief voorspellende waarde van serologische testen 
in deze situatie. Uitsluiting van andere, meer frequent 
voorkomende, oorzaken is daarom noodzakelijk. 

Overigens zijn in bijna 100% van de gevallen van 
Lyme-artritis antilichamen aanwezig en bij Lyme-
myocarditis geldt dat voor tenminste 80-100% 
(Coumou et al., 2011). Een PCR op synoviaal vocht of 
weefsel kan de diagnose Lyme-artritis ondersteunen. 
Kweek is vele malen minder gevoelig. Als behandeling 
voor Lyme-artritis en -myocarditis wordt 2 maal 
daags 100 mg doxycycline gedurende een periode van 
respectievelijk 30 en 21 dagen aangeraden (Speelman et 
al., 2004).
 
2.4 Late manifestaties van de ziekte van Lyme
Late manifestaties van de ziekte van Lyme ontstaan 
binnen een termijn van maanden tot jaren. Het is 
belangrijk te beseffen dat een groot gedeelte van de 
patiënten met late manifestaties zich geen erythema 
migrans, en soms ook geen tekenbeet, kan herinneren. 
Het is te verwachten dat betere voorlichting, 
zoals bijvoorbeeld door het Rijks Instituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), voor een betere 
‘awareness’ zal zorgen.

Acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) kan 
zich voordoen tot jaren na de initiële infectie en 
betreft een blauw-rode atrofische huidafwijking. 
De afwijkingen kunnen, indien langer bestaand, 
zeer evident zijn (Figuur 4B) of heel subtiel (Figuur 
4A). Periarticulaire noduli en een sensorische 
polyneuropathie kunnen hierbij geregeld voorkomen. 
ACA is meestal gelokaliseerd op de plantaire zijden 
van handen en voeten of distale delen van de benen 
bij vrouwelijke patiënten ouder dan 40 jaar, hoewel 
ACA ook is beschreven bij kinderen. In de differentiaal 
diagnose staat, met name als het afwijkingen aan de 
benen betreft, veneuze insufficiëntie. De aandoening 
ontstaat zeer geleidelijk in maanden tot jaren. Initieel 
is er sprake van oedeem, terwijl later in het beloop 
onomkeerbare atrofie op de voorgrond staat. ACA is 
meestal eenzijdig, hoewel in 30% van de patiënten, 
twee of meer ledematen zijn aangedaan. ACA heeft 
detecteerbare antilichamen in 100% van de gevallen. 
Ook kan zeer frequent DNA van de Borrelia-bacterie in 
de huid worden aangetoond en kan deze zelfs gekweekt 
worden (Rijpkema et al., 1997; van Dam et al., 1993; 
van Dam, 2011). ACA wordt behandeld met 2 maal 

Figuur 4.

(A en B). Acrodermatitis chronica atroficans. Met dank aan  

D.J. Tazelaar voor de foto’s.
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daags 100 mg doxycycline gedurende 21-30 dagen 
(Speelman et al., 2004). Restschade, wat niet gelijk 
staat aan persisterende infectie, kan blijven bestaan 
na behandeling van ACA patiënten die langdurige en 
hevige ontsteking van de huid hebben gehad (Stanek et 
al., 2011).

Late neuroborreliose is zeldzaam en uit zich als 
een encefalomyelitis of axonale polyneuropathie 
gedurende minstens 6 maanden. Encefalomyelitis 
kan zich presenteren als een langzaam progressieve 
myelopathie, een verergerende spastische para- of 
tetraparese of gehoorverlies (Hansen and Lebech, 
1992). Bij liquoronderzoek wordt vrijwel altijd een 
pleiocytose (Blanc et al., 2007; Ljostad et al., 2007) 
en intrathecale antistof productie tegen Borrelia 
waargenomen (Mygland et al., 2010). De PCR op de 
cerebrospinale vloeistof is bij late neuroborreliose 
niet van toegevoegde waarde (Mygland et al., 2010). 
Behandeling van late neuroborreliose van het (centrale) 
zenuwstelsel dient te geschieden met intraveneuze 
antibiotica (ceftriaxon 1 dd 2000 mg gedurende 4 
weken) (Speelman et al., 2004). Aspecifieke klachten 
na antibiotische behandeling, zoals bijvoorbeeld 
cognitieve klachten, spier- en gewrichtspijnen en 
moeheid, of neurologsiche restschade kunnen 
aanhouden. Late neuroborreliose zonder klachten 
van het centrale zenuwstelsel en zonder liquor 
afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een polyneuropathie, 
kunnen worden behandeld met 2 maal daags 100 mg 
doxycycline gedurende 1 maand (Speelman et al., 
2004). 

Een late Lyme-artritis kan zich maanden tot jaren na 
een tekenbeet uiten als asymmetrische, intermitterende 
aanvallen van gewrichtspijn en zwelling, die dagen, 
weken of maanden kan aanhouden. Doorgaans zijn één 
of meerdere grote gewrichten aangedaan en wederom 
bijna altijd weer de knie. De meeste  patiënten 
reageren goed op antibiotica (2 dd 100 mg doxycycline 
gedurende 1 maand), maar een klein percentage houdt 
chronische gewrichtsklachten (Steere et al., 1987). 
Hiervan zal een deel een goede reactie hebben op een 
additionele antibiotische behandeling (Steere et al., 
1994).  Er kan echter ook sprake zijn van zogeheten 
antibiotica-refractaire Lyme-artritis (Sigal, 1990), een 
artritis die niet reageert op aanvullende antibiotische 
behandeling. De oorzaak hiervan is veelal niet een 
persisterende Borrelia-infectie, maar een immuun-
gemedieerde ontsteking in afwezigheid van een actieve 
infectie (Steere et al., 1987) die goed kan reageren op 
immunosuppresieve of anti-inflammatoire medicijnen 
(Steere and Angelis, 2006).  

Als er sprake is van een gedilateerde cardiomyopathie, 
een zeer zeldzame uiting van de late ziekte van Lyme, 
dan zijn spirocheten zelden geïsoleerd door middel 
van een kweek uit harstspierweefsel. Het is dan ook 
gesuggereerd dat de symptomen worden veroorzaakt 

door verlittekening van het myocard en niet door 
een persisterende ontsteking ten gevolge van de 
aanwezigheid van de spirocheet (Gasser et al., 1992). 
Routinematige screening op anti-Borrelia-antistoffen 
bij patiënten met een idiopathische gedilateerde 
cardiomyopathie is van beperkt nut en dient te 
worden gereserveerd voor patiënten met een duidelijke 
geschiedenis van antecedente Lyme-borreliose 
symptomen of een tekenbeet.

2.5 ‘Chronische Lyme’

2.5.1 Langdurige aspecifieke klachten
Patiënten met langdurige aspecifieke symptomen en 
antistoffen tegen Borrelia worden door sommigen 
geclassificeerd als lijdende aan ‘chronische Lyme’.  De 
klachten bestaan dan vaak uit aspecifieke symptomen 
die frequent voorkomen in de normale populatie, zoals 
cognitieve stoornissen, moeheid, myalgie, spier- en 
hoofdpijn en artralgie. Gezien het frequent voorkomen 
van antistoffen tegen Borrelia in de normale populatie 
(zie introductie) staat dit niet gelijk aan een actieve 
infectie en dient men ook bedacht te zijn op het feit 
dat de klachten een uiting zouden kunnen zijn van een 
andere ziekte. De internationale consensus is dat bij 
dezelfde aspecifieke klachten als hierboven beschreven 
en negatieve serologie de ziekte van Lyme vrijwel zeker 
is uitgesloten (Wormser and O’Connell, 2011). In de 
regel dienen beide patiëntencategorieën niet behandeld 
te worden met antibiotica, echter dit dient in elk 
individueel geval te worden overwogen (Coumou et al., 
2011). 

2.5.2 Aspecifieke klachten na aanbevolen 
antibiotische behandeling voor de ziekte van 
Lyme

Persisterende aspecifieke klachten na aanbevolen 
therapie voor de ziekte van Lyme worden ook door 
sommigen geduid als ‘chronische Lyme’. Tot 20% 
van de Lyme patiënten in Europa houdt aspecifieke 
klachten - die invaliderend kunnen zijn en kunnen 
interfereren met het dagelijks bestaan - na volgens de 
richtlijnen aanbevolen antibiotische behandeling voor 
bewezen ziekte van Lyme (Cairns and Godwin, 2005). 
Dit complex van aspecifieke symptomen wordt ook wel 
het post-Lyme- ziekte syndroom genoemd (Feder, Jr. 
et al., 2007; Wormser et al., 2006; Stanke et al., 2011).  
Belangrijk is dat een eerdere diagnose van de ziekte 
van Lyme bewezen of zeer aannemelijk moet worden 
gemaakt, anders is er immers ‘slechts’ sprake van een 
patiënt met langdurig bestaande aspecifieke klachten 
en positieve antistoffen tegen Borrelia (zie boven). 
Er is geen bewijs dat dit complex aan aspecifieke 
symptomen wordt veroorzaakt door een persisterende 
Borrelia-infectie (Feder, Jr. et al., 2007). Er zijn vier 
bruikbare placebogecontroleerde studies die het nut 
van additionele antibiotica bij persisterende aspecifieke 
klachten na aanbevolen antibiotische therapie voor 
de ziekte van Lyme onderzochten (Fallon et al., 2007; 
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Kaplan et al., 2003; Klempner et al., 2001; Krupp et 
al., 2003). Deze studies laten zien dat additionele 
antibiotica voor deze patiëntencategorie geen voordeel 
biedt. Alle internationale richtlijnen adviseren dan ook 
in principe geen additionele antibiotische therapie voor 
te schrijven bij persistentie van aspecifieke symptomen 
na eerdere aanbevolen antibiotische therapie voor 
de ziekte van Lyme (Wormser and O’Connell, 2011).  
Uiteraard dient men in de individuele patiënt beducht 
te zijn op klachten/symptomen die zouden kunnen 
wijzen op een persisterende infectie of herinfectie. 
Een zorgvuldige anamnese, een zorgvuldig lichamelijk 
onderzoek en een ‘open mind’ van zowel de dokter als 
de patiënt zijn dan ook altijd geïndiceerd. 

3. Conclusies

Lyme-borreliose komt veel voor in Nederland en is 
een zoönose met goed omschreven symptomen. De 
ziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie 
en wordt overgebracht door teken. De diagnose 
ziekte van Lyme is gebaseerd op de combinatie 
van een suggestieve anamnese, specifieke klinische 

symptomen en positieve serologie en/of andere 
diagnostische tests. Bij langer durende manifestaties 
van Lyme-borreliose is de gevoeligheid van 
serologische testen bijna 100%. De specificiteit van 
serologie is beduidend lager, omdat de seroprevalentie 
van antistoffen tegen Borrelia in de Nederlandse 
algemene bevolking ongeveer 4-9% is. Antibiotica 
zijn effectief bij alle uitingen van Lyme-borreliose 
en de prognose is meestal uitstekend. Echter, een 
minderheid van de patiënten ervaart potentieel 
invaliderende, maar aspecifieke klachten na eerdere 
aanbevolen behandeling voor de ziekte van Lyme. 
Bij deze personen heeft additionele antibiotische 
behandeling in principe geen wezenlijk gunstig effect 
op de klachten in vergelijking met placebo. 

Voor de nabije toekomst staan onderzoek naar 
betere serologische tests, de zin en de onzin van een 
Borrelia-PCR op bloed en urine bij langer bestaande 
symptomen, de reden waarom aspecifieke symptomen 
kunnen persisteren na aanbevolen therapie, de rol 
van co-infecties met andere door teken overdraagbare 
pathogenen en de ontwikkeling van een vaccin hoog 
op de Nederlandse onderzoeksagenda.

 Dr. J.W.R. Hovius is internist-infectioloog i.o. in het AMC en gepromoveerd op de ziekte van Lyme. Hij superviseert 

verschillende wetenschappelijk projecten over de ziekte van Lyme - onder andere gefinancieerd door ZonMw - en is 

betrokken bij klinische richtlijnen voor, en onderzoek naar, de ziekte van Lyme en andere door teken overdraagbare 
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De Beschouwing
ICT-groep 180*

Voorwoord

Er is momenteel een ontwikkeling gaande om de 
beschouwing binnen de verzekeringsgeneeskundige 
rapportage een nog prominentere rol te geven. Een 
goede beschouwing hoort feitelijk zó inzichtgevend 
en compleet te zijn dat hij op zichzelf al verklarend 
is voor de conclusie van de verzekeringsarts. Behalve 
een belangrijke impuls voor de kwaliteit en de 
inzichtelijkheid van de oordeelsvorming, kan dit 
op termijn mogelijk ook tot een verbetering van de 
efficiëntie van de verslaglegging leiden. Onze ICT-groep 
wil een bijdrage leveren aan het verder verbeteren 
van de kwaliteit van de beschouwing en heeft daarom 
recent de beschouwing tot onderwerp van haar 
intervisiebijeenkomsten gemaakt. Dit artikel beschrijft 
de visie van onze ICT-groep op de beschouwing en 
wil de verzekeringsarts een handreiking bieden bij 
het schrijven van een adequate beschouwing; het 
geeft een visie op de wijze waarop een beschouwing, 
als onderdeel van de verzekeringsgeneeskundige 
rapportage idealiter kan worden opgebouwd en 
vastgelegd. 
In het artikel komt niet alleen de vorm van de 
beschouwing aan de orde, maar worden ook de 
argumenten, standpunten en aannames toegelicht 
die aan de visie van onze ICT-groep ten grondslag 
hebben gelegen. Tevens is een voorbeeld bijgevoegd 
van een fictieve beschouwing, zoals die op basis van de 
inzichten van onze ICT-groep eruit zou kunnen zien. 

Doel

Meningsvorming over de beschouwing binnen de 
beroepsgroep op gang brengen, waardoor uiteindelijk 
een breed gedragen richtlijn daarover ontstaat.

1. INLEIDING

De verzekeringsgeneeskundige rapportage
De verzekeringsgeneeskundige oordeelsvorming is 
de kern van de claimbeoordeling. De cliënt, voor 
wie de consequenties van die claimbeoordeling van 

direct belang zijn, moet erop kunnen vertrouwen 
dat de claimbeoordeling en dus de oordeelsvorming, 
plaatsvindt op een zorgvuldige, professionele 
en correcte wijze, kortom, op een kwalitatief 
optimaal niveau. Om dat te kunnen borgen dient 
de oordeelsvorming toetsbaar, reproduceerbaar en 
consistent1 te zijn. De rapportage en meer specifiek 
het rapportage onderdeel ‘beschouwing’ waarin de 
verzekeringsarts zijn oordeelsvorming vastlegt is 
hiervoor het geschikte medium.

Vorm en inhoud 
De verzekeringsgeneeskundige rapportage is in de loop 
der jaren uitgegroeid tot een zorgvuldig gestructureerde 
en waar mogelijk gestandaardiseerde kapstok waaraan 
de arts zijn specifieke onderzoeksbevindingen en 
oordeelsvorming kan ophangen. Deze ontwikkeling 
brengt het risico met zich mee dat de vorm ten 
koste gaat van de inhoud. Al te vaak blijken lijvige 
rapportages weinig inzicht te bieden in de argumentatie 
van de verzekeringsarts en de onderbouwing van zijn 
conclusies. De beschouwing verwordt soms tot een lege 
huls: een (niet zelden letterlijke) herhaling van tekst uit 
de anamnese en het onderzoek, met daaropvolgend een 
opsomming van noodzakelijke beperkingen of, erger, 
slechts een verwijzing naar de FML.  

Beschouwing als kern van de rapportage
Binnen de rapportage is de beschouwing bij uitstek 
de plaats waar de feitelijke oordeelsvorming moet 
worden vastgelegd. De beschouwing is daarmee de 
kern van de verzekeringsgeneeskundige rapportage en 
het hart van de claimbeoordeling: in de beschouwing 
worden vraagstelling, claim, voorgeschiedenis en 
onderzoeksbevindingen getoetst aan het professioneel 
inzicht van de verzekeringsarts, teneinde te komen 
tot een beargumenteerde en gewogen conclusie ten 
aanzien van de beperkingen en mogelijkheden. De 
kwaliteit en inzichtelijkheid van een claimbeoordeling 
vallen samen met de kwaliteit en inzichtelijkheid van 
de beschouwing; een inadequate beschouwing leidt 
vrijwel steeds tot een onbegrijpelijke conclusie en 
dus een kwalitatief onvoldoende claimbeoordeling. 
Daarmee is de beschouwing ook het meest complexe 

* ICT-groep met SGRC-registratienummer 180 bestaat uit: Nico Croon (UWV), voorzitter; Eric van der Jagt (UWV); Didy van 

Klaarbergen (UWV); Simon Knepper; Herman Kroneman (UWV); Anneke Paulusma (Min. van Defensie); Bernard Starink;  

Jan Hein Wijers; Hans de Wolff (UWV), secretaris.
1 Schattingsbesluit, Nota van Toelichting, artikel 4: ‘Kwaliteitseisen verzekeringsgeneeskundig onderzoek’ (juli 2000).
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en voor de verzekeringsarts lastigste onderdeel 
van de rapportage. Een goede beschouwing vraagt 
van de verzekeringsarts niet alleen een hoge mate 
van verzekeringsgeneeskundig inzicht, maar ook 
vaardigheid in helder en efficiënt rapporteren (zoals 
het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het maken 
van compacte samenvattingen en het aanbrengen van 
een logische tekstopbouw), en niet in de laatste plaats 
vaardigheid in het opstellen en vastleggen van een 
goede argumentatieve redenering.

2. BEGRIPSOMSCHRIJVING

Onder de beschouwing in de verzekerings-
geneeskundige rapportage wordt verstaan:
een beargumenteerde weging van de onderzoeks-
gegevens en de door de cliënt geuite claim, met 
als resultaat een logisch uit deze weging afgeleide 
eenduidige conclusie.

3. UITGANGSPUNTEN

a) De beschouwing is het belangrijkste, meest 
essentiële onderdeel van de verzekerings-
geneeskundige rapportage. 

b) In de beschouwing moet de (onderbouwing van de) 
plausibiliteit van de conclusie centraal staan.

c) De beschouwing is ‘zelfdragend’.
 Toelichting: Zelfdragend wil zeggen dat de 

beschouwing, zelfs zónder de beschikking 
te hebben over de achterliggende 
onderzoeksgegevens, toch begrijpelijk en 
inzichtelijk is en logisch tot de conclusie 
leidt. Concreet betekent dit dus, dat de 
beschouwing naast een argumentatie en 
conclusie, óók (en bij voorkeur in enkele zinnen) 
samenvattingen bevat van vraagstelling, relevante 
verzekeringsgeneeskundige c.q. sociaal-medische 
voorgeschiedenis, anamnese, onderzoek en 
informatie van derden.

d) De beschouwing moet inzichtelijk zijn voor elke 
(gerechtigde) lezer. 

 Toelichting: Met gerechtigde lezers worden bedoeld: 
collega-verzekeringsartsen, de arbeidsdeskundige, 
cliënt zelf, een toetser van het dossier, de 
bestuursrechter, de tuchtrechter, etc.

e) De beschouwing is ondeelbaar. Het is ongewenst 
dat er van de beschouwing meerdere versies (bijv. 
medisch en claim) in omloop zijn. 

 Toelichting: Als meest cruciaal en inzichtgevend 
onderdeel van de rapportage is het ongewenst 

dat er van de beschouwing meerdere versies (bijv. 
medisch en claim) in omloop zijn; de beschouwing 
is ondeelbaar. Het behoort tot de professionele 
verantwoordelijkheid van de verzekeringsarts om 
zich, met betrekking tot de medische informatie 
die in de beschouwing wordt opgenomen, te 
beperken tot uitsluitend die gegevens die strikt 
noodzakelijk c.q. onmisbaar zijn voor de logische 
opbouw van de beargumenteerde oordeelsvorming, 
bijvoorbeeld voor de arbeidskundige beoordeling 
die na de verzekeringsgeneeskundige beoordeling 
volgt. 

 Belangrijke begrippen in dit opzicht zijn propor-
tionaliteit en doelbinding. Andere functionarissen die 
een bijdrage hebben in de claimbeoordeling mogen 
alleen medische gegevens onder ogen krijgen voor 
zover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van hun aandeel in de claimbeoordeling 
(= doelbinding) en niet méér dan daarvoor 
noodzakelijk is (= proportionaliteit). De in deze 
nota voorgestane beschouwing voldoet aan de eisen 
van de richtlijn ‘Beheer medische gegevens’2 en van 
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)3.

f) De beschouwing geeft uiting aan de vier 
beoordelingstaken van de verzekeringsarts, zoals  
die door de Gezondheidsraad zijn benoemd. 

 Toelichting: Uit de beschouwing moet blijken dat 
rekening is gehouden met de vier beoordelings-
taken van de verzekeringsarts zoals die door de 
Gezondheidsraad zijn benoemd: de beoordeling 
van de sociaal-medische voorgeschiedenis, van 
de actuele functionele mogelijkheden, van het te 
verwachten beloop en van de adequaatheid van  
de behandeling en begeleiding. 

g) De beschouwing heeft een samenvattend, 
evaluerend en concluderend karakter. 

 Toelichting: Een adequate beschouwing bevat 
dus bij voorkeur géén letterlijke herhalingen 
van tekstblokken (door middel van ‘knippen 
en plakken’) uit eerdere onderdelen van de 
verzekeringsgeneeskundige rapportage. Vermelding 
van reeds eerder genoemde feiten uit anamnese, 
onderzoek en info van derden vindt plaats in 
gecomprimeerde vorm en alleen voor zover  
relevant voor de weging en oordeelsvorming.

h) De beschouwing is helder, eenduidig en compact. 
 Toelichting: Een adequate beschouwing moet helder, 

eenduidig en compact zijn en hanteert bij voorkeur 
een vaste structuur. Deze structuur kan nog worden 
verhelderd door het gebruik van subkopjes in de 
tekst.

2 Richtlijn ‘Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts’, versie 3.2 (2007).
3 Zie CBP: ‘De zieke werknemer en privacy: Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers’, 2e druk, 

2008.
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4. TOTSTANDKOMING VAN DE BESCHOUWING: 
3 STAPPEN

Een beschouwing is beslist geen herhaling van de 
volledige rapportage, maar een onderdeel daarvan. Dat 
moet ook duidelijk tot uiting komen in de inhoud en 
de omvang van de beschouwing. Kernbegrippen zijn 
hierbij de uitgangspunten g en h (zie paragraaf 3).  

Een adequate beschouwing bestaat uit 3 onderdelen: 
- een samenvattend deel
- een weging 
- een afsluitende conclusie. 

De crux van de beschouwing is de weging waarin 
de verzekeringsarts alle bevindingen met elkaar 
in verband brengt, eventuele consistenties en 
inconsistenties signaleert, waarschijnlijkheden en 
onwaarschijnlijkheden benoemt en uiteindelijk tot 
een professionele analyse komt. Deze leidt vervolgens 
logisch tot de eindconclusie.

De beschouwing komt dus in 3 achtereenvolgende 
stappen tot stand. Deze worden hieronder benoemd. 
Bij elke stap wordt aangegeven wat deze inhoudt. De 
cijfers tussen haakjes verwijzen naar de nummering in 
paragraaf 5: ‘structuur van de beschouwing’.

Stap 1: Samenvatting van verzamelde gegevens
Het benoemen van de relevante verzamelde gegevens; 
deze gegevens kunnen uit drie of (voor zover relevant) 
vier onderdelen bestaan:

a) Samenvatting van persoonsgegevens, 
voorgeschiedenis, medische klachten en beloop en 
de vraagstelling (zie paragraaf 5, punt 1-4)

b) De claim van cliënt4, verwoord als de ervaren 
belemmeringen (zie paragraaf 5, punt 5)

 
c) De eigen onderzoeksbevindingen (zie paragraaf 5, 

punt 6)

d) De informatie van derden/evidence (zie paragraaf 5, 
punt 7)

Stap 2: Weging
Het achtereenvolgens benoemen en interpreteren 
van de eventuele verbanden, (in)consistenties 
en (on)waarschijnlijkheden binnen en tussen de 
onderzoeksbevindingen en deze analyseren door te 
beargumenteren welke het zwaarst wegen (zie paragraaf 
5, punt 8). 

Stap 3: Conclusie
Uit stap 2 volgt dan de conclusie (zie paragraaf 5, 
punt 9).

5. STRUCTUUR VAN DE BESCHOUWING

De volgende rapportagestructuur, afgeleid van de 
stappen uit paragraaf 4, wordt aanbevolen voor de 
beschouwing:

1. algemene persoonsgegevens
2. verzekeringsgeneeskundige voorgeschiedenis5

3. medische klachten en beloop
4. vraagstelling c.q. context claimbeoordeling
5. claim in termen van ervaren belemmeringen
6. relevante eigen onderzoeksbevindingen
7. informatie van derden en/of evidence6

8. beargumenteerde weging tussen ervaren 
belemmeringen en bevindingen

9. conclusie ten aanzien van aangenomen/
vastgestelde beperkingen en mogelijkheden

6. TOELICHTING OP DE STRUCTUUR VOOR 
DE BESCHOUWING

Ad 1 t/m 7: 
Vanuit het oogpunt van een efficiënte 
verslaglegging is het nadrukkelijk níet de bedoeling 
dat in de zelfdragende beschouwing hele gedeelten 
tekst uit de rest van de rapportage klakkeloos 
worden herhaald; integendeel, het dient te gaan 
om korte samenvattingen van de meest relevante 
informatie uit essentiële onderdelen van de 
rapportage.

Advies: als je weet wat je conclusie is, toets de 
verzamelde gegevens dan aan die eindconclusie: 
ze moeten ‘niet teveel, noch te weinig’ zijn om de 
eindconclusie – in zichzelf verklarend – te kunnen 
begrijpen. Is de rode draad duidelijk?

Ad 8: Beargumenteerde weging:
De verzekeringsarts stelt steeds de door de cliënt 
geclaimde belemmeringen tegenover zijn eigen 
onderzoeksbevindingen; toetst de bevindingen op 
(onderlinge) (in)consistenties en weegt steeds deze 
bevindingen uit anamnese en eigen onderzoek, de 
informatie van derden en conclusies ten aanzien 
van de (in)consistenties onderling af. De uitkomsten 
hiervan, in samenhang met bestaande standaarden 
en protocollen, en eventueel verdere relevante 
evidence worden gebruikt als onderbouwing en 
argumentatie voor de uiteindelijke conclusie. 

4 Het kan voorkomen dat een cliënt niet in staat is om zelf zijn belemmeringen te verwoorden ofwel zichzelf niet eens bewust 

is van bepaalde belemmeringen. In dergelijke gevallen is van een feitelijke ‘claim’ door cliënt zelf geen sprake, terwijl er toch 

goede gronden kunnen zijn om beperkingen aan te nemen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde Wajong-cliënten of aan cliënten 

met psychiatrische problematiek. 
5 Voor zover aan de orde, relevant en onmisbaar voor een goed inzicht in de oordeelsvorming.
6 Voor zover aan de orde, relevant en onmisbaar voor een goed inzicht in de oordeelsvorming.
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Het gaat overigens niet alleen om argumenten vóór een 
bepaalde conclusie, maar indien relevant tevens om 
argumenten tégen een (andere) conclusie. Voorbeeld: 
het ligt voor de hand om een argumentatie te geven 
indien een arbeidsduurbeperking aan de orde is; maar 
het kan evenzo van belang zijn om te beargumenteren 
waarom deze juist níet aan de orde zou zijn.

Ad 9: Conclusie ten aanzien van aangenomen/
vastgestelde beperkingen en mogelijkheden:
Op het eind van de beschouwing wordt zo eenduidig 
mogelijk de conclusie geformuleerd. Dit geldt voor de 
belemmeringen die worden aangenomen/vastgesteld 
als beperkingen, maar evenzeer voor belemmeringen 
die niet of niet langer (geheel) worden aangenomen 
als beperking, wanneer dat laatste relevant is in 
relatie tot de claim of tot voorgaande beoordelingen. 
De aangenomen beperkingen worden kort maar wel 
duidelijk benoemd (er wordt dus niet slechts verwezen 
naar de FML of gebruik gemaakt van vage termen als 
‘ongeschikt voor zwaar werk’). De verzekeringsarts geeft 
in de conclusie ook waar nodig zo duidelijk mogelijk 
de mate/ernst aan van de vastgestelde beperkingen 
(bijvoorbeeld bij een arbeidsduurbeperking). De 
achterliggende argumentatie voor de geconcludeerde 
beperkingen dient onder item 8 al te zijn weergegeven.

NB: De term ‘conclusie’ betreft hier het logische 
sluitstuk van de beschouwing. De verzekeringsgenees-
kundige rapportage kent ook een eigenstandig 
onderdeel ‘conclusie’. Deze staat tekstueel los van de 
beschouwing en is in de gebruikelijke rapportageformat 
het daaropvolgende rapportageonderdeel. In het 
geval van een adequaat opgestelde beschouwing 
conform het hierboven weergegeven model kan bij 
het rapportageonderdeel ‘conclusie’ worden volstaan 
met een formele conclusie, met een verwijzing naar 
de beschouwing en (indien relevant) naar de FML; 
bijvoorbeeld: ‘Er is sprake van duurzame mogelijkheden 
voor arbeid conform het gestelde in de beschouwing. Voor 
een weergave van de mogelijkheden verwijs ik naar de FML’. 

7. VOORBEELDEN

Hieronder volgen twee voorbeelden van dezelfde 
beschouwing, opgebouwd conform het schema uit 
paragraaf 5. 

Ter illustratie van de gestructureerde opbouw verwijzen 
in het eerste voorbeeld de getallen tussen haakjes naar 
de achtereenvolgende items die in paragraaf 5 zijn 
benoemd. 

In het tweede voorbeeld is weergegeven hoe dezelfde 
beschouwing er in de praktijk van een reguliere 
verzekeringsgeneeskundige rapportage uit zal zien: de 
verwijzingen zijn weggelaten, maar wel zijn enkele 
kopjes toegevoegd. 

De casus is fictief en met opzet eenvoudig gehouden. 
De tekst bij elk onderdeel is uitsluitend bedoeld als 
voorbeeld en nadrukkelijk níet als een mogelijke 
standaardtekst.

7.1. Beschouwing inclusief verwijzingen

(1) Cliënt is een 42-jarige vrouw, verpleeghulp in 
een algemeen ziekenhuis voor 20 uur per week, 
sinds 15 jaar.

(2) In de periode 1990–1995 had zij enkele jaren 
een WAO-uitkering in verband met psychische 
klachten. 

(3) Zij viel in februari 2009 uit met klachten van 
een lumbale hernia waaraan zij in augustus 2009 
werd geopereerd. In verband met persisterende 
rugpijn volgde een revalidatieprogramma, met 
gedeeltelijk succes.

(4) Cliënt vraagt nu een WIA-uitkering aan.

(5) Cliënt claimt noch in het eigen werk noch 
in ander werk te kunnen werken, omdat zij 
klachten hield van pijn en bewegingsbeperking 
in de onderrug, spierzwakte in het rechter been 
en algemene vermoeidheid. Zij heeft moeite bij 
bukken en tillen en bij zware huishoudelijke 
taken als stofzuigen. Cliënt doet zelf voor het 
gezin (man en drie schoolgaande kinderen) 
boodschappen en kookt. Zij zwemt en wandelt 
enige malen per week.

(6) Bij eigen onderzoek constateer ik een licht 
beperkte rugfunctie en normale spierkracht in 
de benen bij een verder niet-zieke vrouw. Bij 
psychisch onderzoek ben ik niet tot bijzondere 
bevindingen gekomen.

(7) Informatie van de neurochirurg bevestigt de 
geslaagde HNP-operatie en noemt bij het laatste 
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onderzoek alleen nog een matige rugfunctie.

(8) Er is sprake van een status na een HNP-operatie. 
Volgens het protocol ‘Lumbosacraal Radiculair 
Syndroom’ (LRS) mag na een ongecompliceerde 
chirurgische behandeling op termijn een 
volledig herstel van de belastbaarheid worden 
verwacht. Eigen onderzoek toont een licht 
beperkte rugfunctie aan. In de informatie 
wordt gesproken over een matige rugfunctie. 
Deze informatie refereert echter aan onderzoek 
van drie maanden eerder. Aangezien conform 
het protocol LRS na twee jaar geen verder 
herstel mag worden verwacht, beschouw ik 
de geconstateerde lichte functiebeperking als 
blijvend. De geclaimde spierzwakte in het 
rechterbeen kan bij eigen onderzoek niet worden 
geobjectiveerd, evenmin door de informatie. 
Ook ten aanzien van de geclaimde moeheid 
ontbreken consistente gegevens: cliënt heeft een 
gevuld dagverhaal zonder extra rustbehoefte en 
verricht de nodige fysieke activiteiten in haar 
huishouden en hobby’s. 

 Cliënt claimt volledig arbeidsongeschikt te zijn, 
maar dit acht ik niet aannemelijk. Ze voldoet 
niet aan de vereisten om te kunnen spreken 
van Geen Benutbare Mogelijkheden (GBM), 
omdat ze nog voldoende activiteiten op de dag 
kan verrichten en volledig ADL-zelfstandig is. 
Gezien haar activiteiten voldoet ze evenmin 
aan de vereisten voor het stellen van een 
urenbeperking. 

(9) Gezien de beperkte rugfunctie dienen er een 
aantal functionele beperkingen te worden 
aangenomen: het betreft lichte beperkingen 
voor bukken en tillen, torsiebewegingen. Gezien 
de geopereerde HNP wordt trillingsbelasting uit 
preventief oogpunt beperkt.

7.2. Dezelfde beschouwing zónder verwijzingen

Samenvatting van de verzamelde gegevens
Cliënt is een 42-jarige vrouw, verpleeghulp in een 
algemeen ziekenhuis voor 20 uur per week, sinds 15 
jaar. In de periode 1990-1995 had zij enkele jaren een 
WAO-uitkering in verband met psychische klachten. 
Zij viel in februari 2009 uit met klachten van een 
lumbale hernia waaraan zij augustus 2009 werd 
geopereerd. In verband met persisterende rugpijn 
volgde een revalidatieprogramma. Cliënt vraagt nu 
een WIA-uitkering aan.

Cliënt claimt noch in het eigen werk noch in ander 
werk te kunnen werken, omdat zij klachten behield 

van pijn en bewegingsbeperking in de onderrug, 
spierzwakte in het rechter been en algemene 
vermoeidheid. Zij heeft moeite bij bukken en tillen en 
bij zware huishoudelijke taken als stofzuigen. Cliënt 
doet zelf voor het gezin (man en drie schoolgaande 
kinderen) boodschappen en kookt. Zij zwemt en 
wandelt enige malen per week.

Bij eigen onderzoek constateer ik een licht beperkte 
rugfunctie en normale spierkracht in de benen bij een 
verder niet-zieke vrouw. Bij psychisch onderzoek ben 
ik niet tot bijzondere bevindingen gekomen.

Informatie van de neurochirurg bevestigt de geslaagde 
HNP-operatie en noemt bij het laatste onderzoek 
alleen nog een matige rugfunctie. Bij psychisch 
onderzoek worden geen bijzondere bevindingen 
gedaan.

Weging
Er is sprake van een status na een HNP-operatie. 
Volgens het protocol ‘Lumbosacraal Radiculair 
Syndroom’ (LRS) mag na een ongecompliceerde 
chirurgische behandeling op termijn een volledig 
herstel van de belastbaarheid worden verwacht. Eigen 
onderzoek toont een licht beperkte rugfunctie aan. 
In de informatie van de specialist wordt gesproken 
over een matige rugfunctie. Deze informatie refereert 
echter aan onderzoek van drie maanden eerder. 
Aangezien conform het protocol LRS na twee jaar geen 
verder herstel mag worden verwacht, beschouw ik de 
geconstateerde lichte functiebeperking als blijvend. 
De geclaimde spierzwakte in het rechterbeen kan bij 
eigen onderzoek niet worden geobjectiveerd, evenmin 
door de informatie. Ook ten aanzien van de geclaimde 
moeheid ontbreken consistente gegevens: cliënt heeft 
een gevuld dagverhaal zonder extra rustbehoefte 
en verricht de nodige fysieke activiteiten in haar 
huishouden en hobby’s. 

Cliënt claimt volledig arbeidsongeschikt te zijn, maar 
dit acht ik niet aannemelijk. Ze voldoet niet aan de 
vereisten om te kunnen spreken van Geen Benutbare 
Mogelijkheden (GBM), omdat ze nog voldoende 
activiteiten op de dag kan verrichten en volledig 
ADL-zelfstandig is. Gezien haar dagelijkse activiteiten 
voldoet ze evenmin aan de vereisten voor het stellen 
van een urenbeperking. 

Conclusie

Gezien de beperkte rugfunctie dienen er een aantal 
functionele beperkingen te worden aangenomen: 
het betreft lichte beperkingen voor bukken, tillen en 
torsiebewegingen. Gezien de geopereerde HNP wordt 
trillingsbelasting uit preventief oogpunt beperkt.



GAVscoop, jaargang 15, nummer 2, juli 2011 53

Voor u gelezen

De Leugenmachine. Over fantasten, patiënten 
en echte boeven
Auteur: Harald Merkelbach
ISBN10 9025436013

Hoogleraar psychologie te Maastricht Harald 
Merckelbach presenteert met De leugenmachine 
zijn vijfde boek. Deze spreker op de GAV-dagen van 
2006 is geïnteresseerd in het grensvlak tussen recht 
en psychologie. Zijn speciale aandacht geniet zowel 
de waarheidsvinding en hoe daartoe te komen als de 
leugen en hoe die te ontmaskeren.
Dit boek is gebaseerd op diverse eerder verschenen 
artikelen. Door de uiteenlopende aard ervan biedt 
het boek een breder perspectief dan de titel doet 
vermoeden en wordt een scala aan voor de medisch 
adviseur relevante kwesties beschreven. Het is 
rijk gelardeerd met casus en beschrijvingen van 
psychologische experimenten. Het gevaar van een 
onsamenhangende lappendeken wordt goeddeels 
afgewend door de verbindende teksten en slechts 
een enkele keer vervalt de auteur in herhaling - zoals 
in het verhaal over de Kretenzer filosoof die zei: alle 
Kretenzers zijn leugenaars.

Een greep uit de behandelde onderwerpen:
Mensen zijn sterk geneigd om het toeval te 
onderschatten en als zich iets voordoet daar een 
diepere betekenis achter te zoeken. Gerrit-Jan Heijn  
was op weg naar de tandarts toen hij ontvoerd werd, 
Ferdi E. was op weg naar de tandarts toen hij werd 
overreden door een graafmachine. Toeval, maar niet 
volgens sommige schrijvers op het internet. 
Mensen zijn ook nog eens zeer suggestibel en kunnen 
gemakkelijk dingen aangepraat krijgen.

Linda studeert filosofie, is zeer begaan met 
discriminatievraagstukken, met sociale rechtvaardig-
heid en doet mee aan anti-kernwapendemonstraties. 
Wat is waarschijnlijker? Linda werkt bij een bank.  
Of: Linda werkt bij een bank en is actief in de 
feministische beweging. Van de ondervraagden kiest 
60-80% voor de 2e optie als de meest waarschijnlijke. 
Optie 1 is echter veel waarschijnlijker: de verzameling 
vrouwelijke bankmedewerkers is veel groter dan de 
verzameling bankmedewerkers die actief is in de 
feministische beweging. 

Bij waarheidsvinding is het van belang te letten op 
details. De schrijver houdt een pleidooi voor het  
maken van goede gevalsbeschrijvingen, bijvoorbeeld  
in de vakliteratuur. Dit in het belang van de weten-

schap. Die moet kunnen gedijen zonder dat de 
tuchtrechter of juristen barrières opwerpen. 

Dokters en juristen geven al te vaak voorrang aan 
hun intuïtie die zegt dat je mensen met een goed 
verhaal kunt vertrouwen, zeker als hun verhaal ook 
nog eens zielig is. Artsen en psychologen zijn niet 
goed in het ontdekken van simulanten. Dit terwijl 
er psychologische tests voorhanden zijn om onwaar-
heden te detecteren. Die testen zijn niet onfeilbaar, 
maar veel beter dan een gesprek.

Kunnen leugenaars gaan geloven in hun eigen 
verzinsels? Zijn zieke mensen verantwoordelijk voor 
hun daden, hebben mensen een vrije wil? Er zijn 
neurowetenschappers die stellen dat het brein als 
een blinde machine ons gedrag bepaalt en dat wij 
daar achteraf allerlei verhalen bij verzinnen. Maar er 
zijn ook mensen die zich bewust voordoen als zieke 
verdachte of meelijwekkend slachtoffer. Die hebben 
toch een vrije wil? 

Het gevaar van literatuur en films is dat daar 
gemakkelijk uit kan worden overgenomen dat  
epileptici dingen kunnen doen waarvan zij zich  
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niet bewust zijn en dat zij daarbij gewelddadig  
kunnen optreden. Dergelijke stereotypen sijpelen 
door naar de rechtszaal en dan wordt het riskant. 
Want geweld tijdens een epileptische aanval is een 
zeldzaamheid. 

In freudiaanse gevalsbeschrijvingen gaat 
onverschilligheid voor feiten gepaard met overmatige 
belangstelling voor psychodynamiek. De schrijver 
fulmineert tegen rapporten zoals afkomstig uit het 
Pieter Baan Centrum, die meestal in die traditie 
zijn geschreven. Zelden plaatst de rapporteur zijn 
gevalsbeschrijvingen tegen de achtergrond van 
statistiek en wetenschappelijk inzicht, verwijzingen 
naar wetenschappelijke literatuur zoekt men vergeefs. 
Het model van de gestuwde agressie die wel tot een 
impulsdoorbraak moest leiden, is alweer enige tijd  
uit de gratie bij serieuze wetenschappers, maar helaas  
niet bij forensisch psychologen. 
Als je maar lang genoeg naar iemand kijkt en lang 
genoeg met iemand praat, vind je altijd wel zaken  
die een afwijkende psychodynamiek suggereren. De 
één heeft een intense band met zijn moeder gehad,  
de ander was jaloers op haar tweelingzus.

Een bekende wijze van foutief redeneren is in de vorm 
van ‘post hoc, ergo propter hoc’. De 17-jarige Franse 
scholiere die om het leven kwam toen zij van een 
brug afsprong had ‘paddo’s’ gebruikt. Maar was zij ook 
door dat gebruik van de brug gesprongen? De minister 
van Volksgezondheid vond van wel en vaardigde 
een paddoverbod uit. In de gevalsbeschrijving werd 
niet vermeld hoeveel paddo’s de scholiere gebruikt 
had of wat de toxische waarden waren. Wat we wel 
weten was dat haar ouders gingen scheiden en dat ze 
daarover ontdaan was. Wat was daarvan de invloed? 
Ook had deze casus statistisch benaderd moeten 
worden. Bij paardrijden lopen ruiters 1 op de 350 
keer dat zij gaan rijden letsel op. Bij xtc is het risico 
kleiner: 1 op de 10.000 keer gaat het mis. Bijna elke 
fatale overdosis van xtc of paddo’s is nieuws, slechts 1 
op de 250 paracetamol-doden haalt de krant. 

Motieven voor liegen zijn er velerlei: het stelt ons 
in staat om een afspraak te ontduiken, om niet-
gemeende complimenten uit te delen of om financieel 
voordeel  
te behalen. Annexeren van slachtofferschap is een 
bekend fenomeen. Op zeker moment kunnen mensen 
dan inderdaad in hun verzonnen verhaal gaan 
geloven.
 
In het boek wordt een stoet leugenaars en fraudeurs 
opgevoerd, waaronder postbode Postel die zich als 
psychiater wist uit te geven, forensisch psychiatrische 
rapporten opstelde en zelf bedachte syndromen als 
‘cognitief geïnduceerde distorties in de stereotypische 
formatie van de oordeelsvorming’ debiteerde. Horen 
wij hier de echo van de moderne diagnostiek van 
DSM-IV en verder? 

Bij gestelde geheugenproblemen is het van belang 
te letten op de begrijpelijkheid ervan. Zo is het niet 
te verklaren als moeilijker te onthouden zaken wél 
en eenvoudig te onthouden zaken níet onthouden 
worden. De waarheidsvinding is ermee gediend 
om mensen met vermeende geheugenklachten 
of posttraumatische stressklachten, die buiten de 
onderzoekssituatie gedrag vertonen dat niet past 
bij het gedrag in de onderzoekssituatie, met deze 
discrepantie te confronteren. Het is erg verleidelijk 
om geheugenproblemen te koppelen aan een 
ongeval, want dat klinkt al gauw aannemelijk. De 
symptomen van een posttraumatische stressstoornis 
zijn gemakkelijk te imiteren en wijzen al snel in de 
richting van een trauma. De definitie van een ptss 
is daarbij vaak ver opgerekt: beschreven wordt een 
ptss als gevolg van een kakkerlak in de yoghurt en 
een ptss veroorzaakt door de angstgevoelens van 
rijke mensen om geld te verliezen: 60% van de 
slachtoffers van Madoff zou met een ptss kampen. 
Ook een ptss op grond van zogenaamd hervonden 
herinneringen is een bekend voorbeeld. Al in 1924 
was er een discussie rond ptss: telefonistes stelden 
ziek te zijn geworden van klikkende telefoonlijnen 
en deden een beroep op de ongevallenwetgeving. 
In 1926 werd de ongevallenwetgeving aangescherpt 
waardoor veel mensen hun aan een ptss gerelateerde 
uitkering verloren. Het nadeel van overdreven en 
voorgewende klachten is niet alleen dat mensen 
ten onrechte voordelen verkrijgen, zij leiden ook 
tot banalisering en devaluatie van het begrip ptss 
en de wetenschappelijke ontwikkeling wordt erdoor 
geremd. Sommige wetenschappers pleiten ervoor 
dat door auteurs in publicaties over trauma’s en de 
psychische gevolgen daarvan eerst inzicht wordt 
gegeven in de maatregelen die zijn genomen om, 
zoals de schrijver ze noemt, neppatiënten buiten het 
bestand te houden. De schrijver wijst in dit verband 
ook op het gevaar van de letselschadeadvocatuur. 
Hij attendeert daarbij onder meer op de website van 
een Nederlandse advocaat, waar te lezen staat: als u 
klachten heeft, gaat u dan direct naar uw huisarts. 
Denk niet te snel: het gaat wel over. Dat kan later 
veel onprettige discussies opleveren. Vooral als het 
gaat om niet of nauwelijks objectiveerbare klachten.

Voor het Ganser-syndroom is het meest 
kenmerkende symptoom het geven van bijna-
goed antwoorden. De vraag is of dit syndroom wel 
bestaat: bij de ruim 50 gevalsbeschrijvingen die in 
de literatuur bekend zijn is nooit aangegeven dat 
bij de onderzochten simulatietests zijn afgenomen. 
Toen dat bij de in het boek beschreven patiënt wel 
werd gedaan, viel deze door de mand. Zijn niet alle 
‘Gansers’ simulanten? Moesten bij deze patiënt, die 
van zijn verzekeringsmaatschappij een uitkering 
verlangde,  
het warme gesprek en de ‘zo reële klachten’, of de  
koele feiten en de testresultaten voorrang hebben  
bij de beoordeling? 
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Wetend dat artsen en psychologen zo tekortschieten 
bij de herkenning van aggravatie en simulatie op basis 
van alleen hun ‘timmermansoog’ en hun intuïtieve 
oordeel, dienen wetenschappelijk onderbouwde 
testresultaten voorrang te hebben. De klinische 
indruk is (te) onbetrouwbaar. 

In de gepresenteerde casus gaf het internet het laatste 
zetje: daar werd informatie verkregen die in strijd 
was met de gepresenteerde klachten. Sommige ethici 
vinden dat dokters en psychologen hun patiënt niet 
mogen ‘googlen’, dat zou de behandelrelatie met de 
patiënt verstoren. De schrijver stelt: soms is het  
ronduit stom om het niet te doen. En van een 
behandelrelatie is ingeval van een juridische context 
geen sprake - uw recensent zet hier een vraagteken bij.
De onderzoeker van de hierboven beschreven 
patiënt/keurling gaat vervolgens in op het dilemma 
wat te doen met de verkregen gegevens: moest hij 
eenvoudigweg aan de verzekeringsmaatschappij 
rapporteren dat betrokkene een simulant was? Hij 
gebruikte uiteindelijk toch maar liever versluierde 
taal: betrokkene onderschat zijn eigen capaciteiten, 
hij onderpresteert en hij vertoont atypische 
symptomen. Dit in de wetenschap dat hij anders 
waarschijnlijk civiel- of tuchtrechtelijk zou zijn 
aangesproken. De uitkomst van zijn actie zou 
ongewis zijn, mede omdat de regelgeving van 
zijn beroepsgroep ten aanzien van ethische zaken 
zo vaag en tegenstrijdig is. Het zou helpen als de 
beroepsorganisaties van psychologen en artsen hun 
leden zouden verplichten zich ondubbelzinnig uit te 
spreken. 
De schrijver benadrukt het belang van het opsporen 
van simulanten. Zolang zij jacht maken op voordeel 
(bijvoorbeeld een uitkering van de verzekering) 
zullen hun klachten aanhouden waarmee dure 
behandelcapaciteit wordt ingenomen, en kosten zij  
de samenleving in meerdere opzichten veel geld. 

Bij het verhoor van een verdachte moet goed  
bedacht worden dat zijn ziekte van invloed kan zijn 
op wat hij betoogt: vult hij zijn geheugenlacunes in 
met bedenksels, is hij door gezichtsvelduitval niet 
gedesoriënteerd in plaats van vermeend nerveus? 
Opgenomen verhoren kunnen belangrijk zijn  
bij waarheidsvinding. Hoe zijn vragen en antwoorden  
geformuleerd, hoe was de sfeer, welke onderzoeks-
methoden zijn gebruikt? Voor zover uw recensent 
bekend is het nog niet voorgekomen dat tijdens 
een expertiseonderzoek in het kader van een 

verzekeringskwestie werd gefilmd. Zou dat wel 
gebeuren, dan kunnen deskundigen zich buigen over 
de waarde en de kwaliteit van het onderzoek. Hoe 
vaak klagen patiënten niet over het korte onderzoek, 
de weinige aandacht, ruwe onderzoeksmethoden of 
onheuse bejegening? En hoe vaak klagen medisch 
adviseurs niet over een oppervlakkige anamnese, 
ondoorzichtige conclusies en over informatie die 
tegenstrijdig is met uit de behandelend sector 
verkregen onderzoeksgegevens, afkomstig van 
beoordelaars van wie de inhoud van de rapportage  
al bij voorbaat vaststaat?

Antidepressiva, slaapmiddelen, alcohol en andere 
middelen kunnen grote invloed hebben op gedrag, 
psyche en cognitie. Bij forensische beoordelingen is 
om die reden aandacht voor het gebruik van deze 
middelen van groot belang.

Te veel betekenis toekennen aan ‘plaatjes’ is gevaarlijk. 
MRI-scans laten geen gedrag zien en niemand weet 
hoe klein een hersendeel moet zijn alvorens het 
leidt tot pathologisch functioneren. Kleine mensen 
functioneren ook niet per se slecht.
De onderzoeker haalt het experiment met de zalm 
aan: neutrale en emotionele scènes waarin mensen 
figureerden werden aan een zalm voorgelegd, waarop 
diens hersenen duidelijk verschillende MRI-scans 
lieten zien. De gevoeligheid van de trans-Atlantische 
zalm voor humane emoties zou een formidabele 
ontdekking geweest zijn, ware het niet dat de 
proefzalm dood was. 
Ergo: bij MRI-onderzoek worden miljoenen gegevens 
per seconde verkregen, een wildwest-analyse daarvan 
zal altijd wel treffers opleveren, die echter heel vaak 
betekenisloze toevalsbevindingen zijn. 

De leugenmachine is een boek met veel thema’s die 
voor de medisch adviseur van belang zijn, maar niet  
of nauwelijks aan de orde komen in de medische 
opleiding of in de algemene medische literatuur. De 
aantrekkelijke kanten van dit boek zijn - naast de 
prettige leesbaarheid - de veelheid van onderwerpen 
en de talrijke voorbeelden. Over alle besproken 
onderwerpen zijn uitgebreidere en meer doorwrochte 
boeken verschenen, maar dat doet aan de kwaliteiten 
van dit boek niet af. Het uitgebreide notenapparaat  
van 27 pagina’s nodigt bovendien uit tot verdere 
verdieping.

H. Reinders
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2011

24-28 augustus Fifth International Whiplash trauma congress 

Locatie: Lund, Sweden 

Inlichtingen: 

https://kongresslund.se/IWTC/Welcome/

7-8 september SCOR Global Life: Rheumatologische Erkrankungen 

Locatie: Hotel Cologne Hilton, Keulen 

Inlichtingen: Dorothee Schauff,  

tel. +49 221 2928-1403, 

e-mail dschauff@scor.com

30 september/ GAV Jubileum

1 oktober Locatie: Hotel Mooirivier, Dalfsen 

Inlichtingen:  

https://www.gav.nl/gavjubileum

1-5 oktober  American Association of Insurance Medicine 

Locatie: Chicago, Verenigde Staten 

Inlichtingen: http://www.aaimedicine.org/

6 oktober Nascholing Studiekring Noord 

Inlichtingen: www.studiekringnoord.nl

9 t/m  GAV/NVVG: Verzekeringsgeneeskundige

11 november dagen 

Locatie: Congreshotel Van der Valk, Almere. 

Inlichtingen: www.vgdagen.nl

2012

13-18 oktober American Association of Insurance Medicine 

 Locatie: San Diego, Verenigde Staten

 Inlichtingen: http://www.aaimedicine.org

2013

26 – 29 mei 24ste ICLAM Congres 

Locatie: Madrid 

Inlichtingen: https://congress.iclam.org

2016

22-25 mei  25ste ICLAM Congres 

Locatie: Maastricht


