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Van de redactie
Welkom!

In de TV-uitzending van de VPRO ‘Krasse Knarren’ was 
enige jaren geleden de 71-jarige Edward te zien die 
bij de supermarkt Wal-Mart werkt. Op zijn 68e werd 
hij daar ‘greeter’ van beroep: mensen begroeten bij de 
ingang van de supermarkt. Hij doet dit ter aanvulling 
van zijn pensioen, maar ook omdat hij het leuk 
vindt om mensen te ontmoeten. De reacties die deze 
uitzending opriep waren tweeërlei: triest dat hij op zijn 
leeftijd nog moet werken, Wal-Mart misbruikt hem 
door deze baan en het lage salaris.
Anderen bewonderden hem om de keuze die hij 
gemaakt heeft door tot op hoge leeftijd actief te blijven 
en werk te doen waarin hij plezier heeft. En welk 
bedrijf (in Nederland) durft nog werknemers van boven 
de 65 aan te nemen?

Het is momenteel een hot issue: hoeveel langer moet u 
nog werken? En daarbij de belangrijke vraag: gaat het 
om moeten of willen ... ?
Over het (door)werken op hogere leeftijd in de westerse 
wereld zal nu verder nagedacht moeten worden. 
Wat weten wij van het behouden en bevorderen van 
arbeidssatisfactie van 65- tot 68-jarigen? In vele niet-
westerse maatschappijen is het doorwerken tot op hoge 
leeftijd niet ongewoon. Kunnen wij daarvan leren?

De vraag wat een verhoging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd voor de verzekeringsgeneeskunde 
betekent zal nu ook actueel worden. Als beperkingen 
optreden zijn die dan fysiologisch te duiden en 
tellen die wel of niet mee bij de beoordeling van 
eventuele arbeidsongeschiktheid? Hoe gaat u hiermee 
rekening houden bij een aanvraag voor een nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsverzekering? Waar lopen we 
tegenaan bij het re-integreren van iemand van 67 jaar?
Hierover zullen ongetwijfeld ook de nodige artikelen 
gaan verschijnen in de GAVscoop.

Onze hoofdredacteur Nanke van Cappellen gaat deze 
functie aan het eind van het jaar neerleggen. Dit biedt 
veel mogelijkheden voor leden van de GAV om deze 
boeiende taak over te nemen. Het voordeel is dat u dit 
met plezierige ondersteuning door de redactie tot op 
zeer hoge leeftijd kunt blijven doen. De redactie heet u 
bij voorbaat al van harte welkom!

Fr i ts  Schmidt

Van het bestuur
Iedereen liegt. Ik ook.

Onlangs luisterde ik met bewondering naar het 
verhaal van een echtpaar dat vrijwilligerswerk doet in 
Kyrgyzstan. Een land met corruptie als middlename. 
Van uitkeringen hebben ze daar nog nooit gehoord 
en de zwaksten worden uitgestoten in plaats van 
gesteund. Daarom zetten zij het project ‘Geef een koe’ 
(www.geefeenkoe.nl) op poten. Zonder dat er ook 
maar een euro aan de denkbeeldige strijkstok blijft 
hangen zorgen zij dat gezinnen met een gehandicapt 
kind een bestaan kunnen opbouwen met een koe 
als startkapitaal. Met een zelf betaald ticket reizen ze 
een paar keer per jaar heen en weer en ze betalen uit 
eigen zak een coördinator ter plaatse. Dat moet wel, 
anders loopt het uit de hand. Dan rijzen de prijzen 
van koeien op de veemarkt de pan uit als medewerkers 
van Geefeenkoe worden gespot. Of de gezinnen met de 
meest assertieve vader krijgen een koe. Een koe moet 
degenen toekomen die niet voor zichzelf kunnen 
zorgen, niet aan hen die er alleen maar nóg beter van 
willen worden.

Ach, we horen dat vaak van ontwikkelingslanden, van 
landen ver van onze keurige samenleving vandaan. 
Nederlandse maatstaven stellen dat alles in de 
maatschappij rechtvaardig, democratisch en ethisch 
verantwoord moet zijn, toch? Objectieve rechtspraak 
en democratisch tot stand gekomen wet- en regelgeving 
en een eerlijke transparante beoordeling van wie recht 
heeft op een uitkering of voorziening. Dat is in ieder 
geval wat wij nastreven.

Maar wat blijkt? Liegen loont! Ook in Nederland. 
Recent meende de rechter geen vonnis te kunnen 
opleggen wegens doodslag omdat twee scooterberijders 
op één scooter elkaar ervan beschuldigden de 
bestuurder te zijn geweest. Ze hadden een man 
doodgereden toen ze zonder licht, tegen het verkeer in 
als kamikazes de politie van zich af wilden schudden. 
Ze hadden net geprobeerd een overval te plegen. 
Ze werden beiden vrijgesproken van doodslag. Het 
frustrerende is (dat vond ook het OM) dat het 100% 
zeker is dat een van beiden liegt. Het is zo klaar als 
een klontje dat er maar één aan het stuur gezeten kan 
hebben. In veel gevallen is het moeilijk vast te stellen 
of iemand de waarheid spreekt. Sinds ik mezelf op een 
leugen heb betrapt vertrouw ik trouwens niemand 
meer. Mooie oneliner. Ik kan dat zeggen, want ik heb 
hem niet zelf bedacht. En het is een waarheid als 
een koe. Iedereen liegt namelijk wel eens. Advocaat 
Jan Henk van der Velden heeft daar een leuk boek 
over geschreven. Hij betoogt overigens in zijn boek 
‘Iedereen liegt, maar ik niet’ dat niet alleen liegen, maar 
ook ‘the truth, the whole truth and nothing but the 
truth’ soms tot veel ellende kan leiden. 
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In de film ‘Liar liar’ leidt het niet kunnen liegen 
van hoofdrolspeler Jim Carrey, nota bene in de rol 
van advocaat, tot veel hilariteit en consternatie. 
Een leugentje om bestwil kan heel functioneel zijn. 
Je moet hierbij alleen wel in de gaten houden over 
wiens bestwil het gaat en het is aan te raden de risico’s 
op langere termijn in te schatten. Als een peuter 
glimmend van trots een blaadje met kleurige strepen 
en krassen voor je neus houdt en vraagt of je zijn 
tekening mooi vindt, is die afweging niet moeilijk. 
Liegen is de enige optie. Maar als je schoonmoeder een 
in haar ogen uiterst bijzonder en modern kunstwerk 
heeft gemaakt en jou dezelfde vraag stelt, doe je er 
wel goed aan het een en ander af te wegen voordat je 
een leugentje om bestwil verkondigt. Voor je het weet 
hangt het schilderij op een dag bij wijze van verrassing 
levensgroot ingelijst bij jou aan de muur. En dan is het 
te laat om eerlijk te zijn.

Medisch adviseurs zijn voor een groot deel bezig 
met het beoordelen van wat mensen zeggen en 
schrijven. Verzekerden, slachtoffers, behandelaars, 
belangenbehartigers, schadebehandelaars, collega’s. We 
moeten vertrouwen dat de informatie die ons toekomt 
de waarheid is. Of niet? Iedereen liegt wel eens, maar 
hoe kom je erachter? Alles wantrouwen is onwerkbaar. 
Maar een gezonde achterdocht? Als je er beter van kunt 
worden is het erg verleidelijk om de waarheid (een 
beetje) geweld aan te doen. Dat zal misschien ook wel 
eens een rol spelen bij verzekerden of slachtoffers die 
een claim indienen. Psycholoog Lex Vendrig noemde 

dat in zijn voordracht tijdens de ALV ‘treuzelen’. 
Nogal eufemistisch als je het mij vraagt. Het klinkt 
zelfs een beetje aandoenlijk. Zoals kinderen kunnen 
treuzelen als ze hun spruitjes moeten opeten. Maar in 
een neuropsychologisch onderzoek is het pure ernst. 
Als je de uitslagen van de tests voor onderpresteren 
en malingering beschouwt, blijkt met regelmaat dat 
niet iedereen even eerlijk is. Dat vinden we in onze 
geciviliseerde samenleving toch niet aanvaardbaar?  
Een uitkering moet degenen toekomen die niet 
kunnen, niet aan hen die niet willen!

Geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan. Iedereen 
liegt wel eens. Dat is soms aanvaardbaar, af en toe 
onvermijdelijk en zelfs wel eens noodzakelijk. Maar als 
het gaat om een verdachte van een misdrijf of om te 
beoordelen of iets iemand rechtmatig of redelijkerwijs 
toekomt is iedereen het er over eens dat liegen, de 
waarheid verfraaien, verdraaien of verzwijgen niet 
acceptabel is. In Kyrgyzstan als het gaat om een koe, in 
Nederland als het gaat om een claim. Het betoog van 
Lex Vendrig om daarom altijd tests voor onderpresteren 
in te bouwen bij een neuropsychologisch onderzoek 
vindt hierin zijn grond. Als het gaat over koetjes en 
kalfjes mogen we af en toe best een beetje jokken, maar 
voor serieuze zaken geldt wat Mahatma Gandhi zei: ‘De 
waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.’

Astr id B laauw-Hoeksma 
voorzitter  GAV
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Door de ogen van ... 
J. Bronsema

De zzp’er mag zich in de nodige belangstelling 
verheugen. Een groot landelijk ochtendblad meldde 
recent het bestaan van een nieuwe vergelijkingssite 
die de zzp’er moet wijzen op het belang van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.1 Twee van de 
drie van deze zelfstandigen lopen onverzekerd 
rond. Dit wordt als onwenselijk ervaren. Politiek 
en media roeren zich. De afgelopen jaren is het 
denken rond arbeidsongeschiktheid veranderd. 
Niet ongeschiktheid maar participatie is het 
toverwoord geworden. Niet aan de kant zitten maar 
meedoen naar vermogen is het credo. Niet alleen de 
inhoud maar ook de naamgeving van de publieke 
arbeidsongeschiktheidswetten werd veranderd. 
De private arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
zijn niet in dit denken meegegaan. De eerste 
participatieverzekering moet nog worden bedacht. 
Nader beschouwd is er meer aan de hand. Alvorens in 
aanmerking te komen voor een ‘participatie-uitkering’ 
van een private verzekering moet je wel eerst een 
verzekering sluiten. De toegankelijkheid van private 
verzekeringen is een heikel punt. Verzekeraars staan 
te boek als lastig en vervelend op het moment dat je 
een verzekering wilt sluiten en je hebt ‘een vlekje’. 
Een recente wetenschappelijke publicatie over de 
problemen van ex-kankerpatiënten bij het sluiten van 
een verzekering leidde tot koppen in de kranten en 
vragen in de Tweede Kamer. Kennelijk zijn we met 
z’n allen niet in staat om de buitenwereld duidelijk te 
maken dat nagenoeg alle aanvragen, al dan niet in een 
aangepaste vorm, kunnen worden gehonoreerd. Het 
aantal aanvragen dat moet worden afgewezen is gering 
tot zeer gering. Verzekeraars willen verzekeren. Niet 
afwijzen.

In 2004 hebben we (‘de overheid dat ben je zelf’) de 
WAZ afgeschaft. Gaande het spel werden de regels 
zonder pardon gewijzigd. Alle zelfstandigen in de 
kou. Zorg zelf maar voor uw AOV. De markt doet zijn 
werk, als het goed is. Private verzekeraars verzonnen 
tal van producten naast de traditionele volwaardige 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Veelal met een 
meer beperkte dekking, maar wel stukken goedkoper. 
Veelal bekend onder de noemer ‘budget-AOV’. Alles om 
de toegankelijkheid te vergroten. Uit marktonderzoek 
blijkt dat zelfstandigen meer flexibele en goedkopere 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wensen. Een 
aanzienlijk deel van de zzp’ers ziet overigens uit eigen 
wil af van een dergelijke verzekering ongeacht het 
product of de toegankelijkheid daarvan.

Heeft u het rapport van de AFM (Autoriteit Financiële 
Markten) over de private arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen gelezen? De toezichthouder 
van de overheid uit forse kritiek op de private 
verzekeraars. De ‘budget-AOV’ wordt inferieur 
en onduidelijk voor de klant geacht. Alleen de 
volwaardige arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zal aan de verwachtingen van de klant kunnen 
voldoen. De staat heeft in de afgelopen jaren 
nagenoeg alle voorwaarden binnen de sociale 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verslechterd, 
waaronder de omzetting van passende naar gangbare 
arbeid. Zelfstandigen werden onverzekerd op straat 
gezet. Dezelfde overheid stelt vervolgens bij monde 
van de AFM dat private verzekeraars onvolwaardige 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbieden. 
Kennelijk moet in private verzekeringen een premie 
op arbeidsongeschiktheid worden gezet, inclusief 
beroepsarbeidsongeschiktheid, en spelen participatie  
en toegankelijk opeens geen rol meer. Ergens klopt er 
iets niet. Snapt u het?

GASTscoop

Participatie en Toegankelijkheid

1 De Volkskrant, 5 mei 2012. Zzp’er zonder verzekering.
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Op 26 en 27 april 2012 vond, midden in de bossen 
van Leuvenum, de Masterclass Traumatologie plaats. 
In het landgoed ‘Het Roode Koper’, een oud landhuis 
ingericht in Engelse stijl en omgeven door Engelse 
tuinen, bossen en wildroosters, namen 24 cursisten 
aan deze twee-daagse cursus deel. De cursus was, onder 
auspiciën van de Onderwijscommissie van de GAV, 
georganiseerd door Jan Buitenhuis en Frans van den 
Wildenberg.

Het programma bestond uit een algemeen deel en 
een specifiek deel. In het algemene deel werd inzicht 
gegeven in fractuurgenezing en osteosynthese-
technieken. Daarna werd uitgelegd hoe deze twee 
onderdelen zichtbaar zijn op röntgenfoto’s en welke 
kenmerken daarbij belangrijk zijn. Vervolgens werden 
de principes van CT-scan en MRI besproken.

Na de voortreffelijke lunch hielden enkele trauma-
chirurgen voordrachten over de diagnostiek en 
de behandelingsprincipes van de intra-articulaire 
fracturen, pijpbeenfracturen en weke delenletsels. 
Hierna werd aandacht besteed aan fracturen bij 
kinderen en aan medische aansprakelijkheid op 
traumatologisch gebied.

De avond werd besteed aan ontspanning en genieten. 
Na een inleidende borrel in de bar werd door het 
personeel van ‘Het Roode Koper’ een avondvullend 
diner opgediend met bijzonder smakelijke gerechten 

en goede wijnen. Jan Buitenhuis en Jan Cremers 
bespeelden hun gitaren en in een genoeglijke ambiance 
werd er gezongen, gepraat en gelachen.

Na het ontbijt werd er op vrijdagochtend vroeg 
aangevangen met het tweede, specifieke deel van 
de cursus. Verschillende traumachirurgen, twee 
orthopeden en een neuroloog bespraken de volgende 
capita selecta: bekkenfracturen, heupfracturen, 
sportletsels, wervelfracturen, enkelfracturen en 
hersenletsel en epilepsie. Ook was er tijd voor 
casuïstiek.

Het programma eindigde met een evaluatie en 
het uitreiken van de certificaten, goed voor 11 
accreditatiepunten. Uit de enquête bleek dat het 
geboden programma positief ontvangen was. Sommige 
cursisten vroegen of er een tweede, uitgebreidere 
traumacursus georganiseerd kon worden, die nog 
dieper op de materie ingaat. Ook de sprekers waren 
na afloop enthousiast over het niveau van de cursus, 
de interesse bij de deelnemers en de zeer interactieve 
onderwijssessies.

Deze Masterclass Traumatologie zal zeker herhaald 
worden. Vanwege de diverse andere cursussen die de 
Onderwijscommissie van de GAV in 2012 organiseert, 
zal deze cursus pas in 2013 opnieuw worden gegeven. 
Gezien de belangstelling die er voor en na afloop van 
deze Masterclass Traumatologie was, wordt vroegtijdige 
aanmelding geadviseerd.

Masterclass Traumatologie
Leuvenum, 26 en 27 april 2012

Verslag F.A.J.M. van den Wildenberg



GAVscoop, jaargang 16, nummer 2, juli 2012 34

Kan een 
verzekeraar 
mij 
afwijzen?

Het komt soms voor dat iemand 
geen levensverzekering kan 
afsluiten bij zijn maatschappij. 
Veelal omdat het medisch risico 
moeilijk is in te schatten. Zo’n 
afwijzing is niet alleen bezwaarlijk, 
het is vaak ook niet nodig. 

Onze praktijk wijst al meer dan 
100 jaar uit dat een verzekeraar een 
verzekerde bijna nooit hoeft af te 
wijzen. Een verzekeraar kan het 
risico bij De Hoop onderbrengen 
en kan dus accepteren zonder 
daarbij zelf risico te lopen.

De Hoop maakt medisch afwijkende 
risico’s verzekerbaar. Dit biedt 
verzekeraars de mogelijkheid om 
een solide bedrijfsvoering met goede 
winstgevendheid te combineren 
met een aantrekkelijk sociaal pro� el. 
Zowel naar tussen personen als naar 
de acceptant. De Hoop is er speciaal 
voor verzekeraars: een gespecialiseerde 
herverzekeraar in moeilijk 
verzekerbare medische risico’s. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.dehoopleven.nl

Wij vinden van niet

DeHOOP_advertentie4.indd   1 22-02-12   10:17
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Inleiding

In deel 1 stond de fysiologie van de nier centraal. Er is 
uitgebreid ingegaan op de nierfysiologie en het bepalen 
van de nierfunctie. Daarnaast is in detail besproken hoe 
nierschade ontstaat en hoe je deze moet meten. In dit 
deel zal worden ingegaan op de klinische implicaties als 
er nierschade is. Wat zijn de complicaties bij chronisch 
nierfalen, terminaal nierfalen en dialyse en hoe groot 
is de oversterfte bij deze aandoeningen? Er zal ook kort 
stilgestaan worden bij niertransplantaties.

Albuminurie en proteïnurie als voorspeller  
van hart- en vaatziekten

Eiwitlekkage in de glomerulus is een teken van 
nierschade. De meest voorkomende oorzaken 
hiervan zijn diabetes mellitus en hypertensie. Met 
de toenemende incidentie van overgewicht en het 
metabool syndroom (glucose-intolerantie/diabetes 
mellitus, hypertensie, dislipidemie) zal de incidentie 
van albuminurie/proteïnurie in de komende decennia 
fors toenemen. In deel 1 hebben we kunnen zien 
dat albuminurie/proteïnurie deze lekkage verder 
kan accelereren en bovendien de nierfunctie kan 
doen verslechteren. In dezelfde PREVEND studie is 
tevens aangetoond dat de mate van eiwitlekkage een 
onafhankelijke voorspeller is van de mortaliteit als 
gevolg van cardiovasculaire events. Onderstaande 
grafiek geeft dit weer.

Albuminurie als voorspeller van cardiovasculaire events.

Nierfunctie en oversterfte

Het is heel simpel: als je nierfunctie slechter is of 
wordt, ga je eerder dood. Dit heeft een aantal oorzaken. 
Om dit te kunnen begrijpen zullen we eerst moeten 
ingaan op de metabole complicaties die ontstaan 
bij nierfunctieverslechtering. Want deze metabole 
complicaties zijn de oorzaken van de oversterfte bij 
patiënten met een slechte nierfunctie.

Metabole complicaties van chronisch nierfalen

Er zijn vele metabole complicaties die kunnen optreden 
bij verminderde nierfunctie. De meeste treden pas op 
bij een klaring van onder de 40 ml/min. We zullen ze 
puntsgewijs bespreken.

I. Anemie

 De nieren zijn hormoonproducerende organen. 
Een van deze hormonen is het erythropoietine, 
kortweg EPO. EPO zorgt voor de aanmaak van rode 
bloedcellen in het beenmerg. Bij een afname van 
de GFR zal ook de productie van EPO afnemen. 
Dit gebeurt pas bij een GFR<40 ml/min en 
meestal pas bij een GFR<30 ml/min. Er zal dan 
een normocytaire anemie ontstaan. Een van de 
belangrijkste complicaties van deze anemie is het 
ontstaan van linker ventrikel hypertrofie (LVH). 
Deze LVH kan hartfalen veroorzaken en bovendien 
een sterk verhoogde kans geven op een hartinfarct 
en ritmestoornissen. Het is dus van belang om 
deze anemie te behandelen met erythropoietine 
subcutaan. De grens voor behandeling ligt bij een 
dalend hemoglobinegehalte (Hb) van onder de  
6,5 mmol/l. Er wordt dan gestreefd naar een Hb 
van rond de 7 mmol/l. Er wordt dus niet gestreefd 
naar een normalisatie van het Hb! Dit heeft te 
maken met de bijwerkingen van EPO-toediening 
(vooral hypertensie) en de negatieve effecten van de 
reologie (viscositeit, stroperigheid) van een te hoog 
hemoglobinegehalte.

II. Hypertensie en volume overload

 Verslechtering van de nierfunctie veroorzaakt 
hypertensie. Dit heeft te maken met de afname 
van het aantal nefronen (niereenheidjes) en het 
overschot aan zout en water in het lichaam (volume 
overload). Hypertensie veroorzaakt nierfalen 

Nieren: fysiologie of pathofysiologie
Deel 2: chronisch nierfalen, dialyse en niertransplantatie. De klinische implicaties.

H.C. Ablij*

* Ir. drs. H.C. Ablij, internist Diaconessenhuis Leiden en 

medisch adviseur bij De Hoop Levensverzekeringen N.V. 

te ‘s Gravenhage.
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en nierfalen veroorzaakt hypertensie! Daarom 
is het van belang om de bloeddruk agressief te 
behandelen en patiënten te wijzen op het belang 
van zoutbeperking.

III. Verstoord zuur-base evenwicht

 Alle fysiologische processen in het menselijk 
lichaam functioneren optimaal bij een neutrale 
zuurgraad (pH van 7,4). De nier is een belangrijk 
orgaan om dit evenwicht te handhaven: het 
kan namelijk zuur (H+) via de urine uitscheiden 
en base (bicarbonaat, HCO3-) genereren. Dit is 
belangrijk omdat de mens via de voeding vooral 
zuren eet (eiwitten, aminozuren) en niet basen. 
Bij een vermindering van de nierfunctie zullen 
deze functies ook afnemen. Er ontstaat een renale 
acidose.

IV. Verstoord calcium-fosfaat metabolisme

 Een belangrijk hormoon dat in de nier geactiveerd 
wordt is het vitamine D. Vitamine D wordt in de 
huid gemaakt uit cholesterol onder invloed van 
ultraviolet licht. In de lever wordt er een OH-
groep aan gekoppeld en in de nier wordt er een 
tweede OH-groep aan gekoppeld. Pas dan is het 
vitamine D werkzaam en zorgt voor de opname 
van calcium en fosfaat uit de darmen. Als er 
nierweefsel verloren gaat, zal er minder actief 
vitamine D gemaakt worden. Het calcium in het 
serum zal dalen door een verminderde opname. 
Dit wordt gecompenseerd door een stijging van 
het parathyreoïd hormoon (PTH). Zo ontstaat een 
secundaire hyperparathreoidie. Deze disbalans 
zorgt voor een versnelde atherosclerose. Bovendien 
neemt de incidentie van osteoporose, met als gevolg 
daarvan fracturen, fors toe.

Cardiovasculaire sterfte bij patiënten  
met chronisch nierfalen

Deze bovenstaande complicaties veroorzaken 
oversterfte bij patiënten met een chronische 
nierinsufficiëntie. De oversterfte wordt vooral 
veroorzaakt door cardiovasculaire complicaties: 
hartfalen en geaccelereerde atherosclerose met een 
sterk verhoogde kans op een hartinfarct en een CVA. 
Deze correlatie blijkt vooral op jonge leeftijd sterk 
te zijn. Dus: hoe jonger je bent en hoe slechter de 
nierfunctie is, des te groter is de kans op het overlijden 
a.g.v. een cardiovasculair event. De onderstaande 
staafdiagram geeft dit fraai weer.

Verband tussen leeftijd, nierfunctie en cardiovasculaire mortaliteit.

Mortaliteit en dialyse

Naast dat dialyse een chronische vorm is van 
terminaal nierfalen, komt er ook een ander aspect 
naar voren. Omdat het bloed door een dialyseapparaat 
wordt gevoerd ontstaat hierdoor een chronische 
ontstekingsreactie (inflammatie) in de bloedbaan 
Dit heeft twee oorzaken: (i) het vrijkomen van 
allerlei pro-inflammatoire eiwitten, onder andere 
complementsfactoren en (ii) chronische laaggradige 
stolling. Deze twee aspecten zorgen ervoor dat er 
een exponentiele toename is van atherosclerose. De 
overleving van patiënten aan de dialyse is dan ook 
slecht. We kunnen stellen dat van de patiënten boven 
de 50 jaar na 5 jaar dialyse nog maar 50% in leven 
is. Naast infecties gaat het overgrote deel dood aan 
cardiovasculaire events. Bij de beoordeling van de 
oversterfte moet derhalve hiermee rekening gehouden 
worden. De onderstaande figuur geeft een en ander 
fraai weer: de kans op CV-sterfte bij oudere mensen in 
dialyse is 10 maal hoger dan de normale bevolking, 
terwijl bij jonge mensen de kans 100 tot 1000 keer 
hoger is dan bij  leeftijdsgenoten in de normale 
bevolking.

Dialyse en mortaliteit: vooral jongeren.

Parfrey PS, Foley R N JASN 1999; 10: 1606-1615



GAVscoop, jaargang 16, nummer 2, juli 2012 37

Transplantatie na dialyse

De mortaliteit na een succesvolle niertransplantatie 
neemt gestaag af. Het is wel zo dat naarmate de 
dialyseperiode langer heeft geduurd, de ernst van 
atherosclerose groter is en dus ook de kans op cardio-
vasculaire events. Een levende donornier heeft een 
betere prognose dan een postmortale donornier. Dit 
komt vooral door de korte tot ultrakorte ischemietijd. 
Een postmortale donornier zal uit het lichaam 
verwijderd moeten worden, geprepareerd met een 
speciale vloeistof en zal vervolgens op ijs worden 
vervoerd naar het ziekenhuis waar de ontvanger ligt 
te wachten om de donornier te krijgen. Dit neemt 
vaak vele uren in beslag. Bij een levende donornier-
transplantatie zal de donornier direct vanuit de donor 
naar de acceptor getransplanteerd worden.

De gemiddelde wachttijd voor een postmortale 
donornier is in de laatste jaren nauwelijks veranderd: 
5 jaar. Het aantal levende donorniertransplantaties is 
de laatste jaren sterk toegenomen. Meestal betreft het 
familieleden die een nier doneren, maar ook goede 
vrienden zijn bereid een nier af te staan.

De beste resultaten worden behaald met de 
zogenaamde pre-emptieve donorniertransplantaties. 
Hierbij krijgt de patiënt een donornier op het moment 
dat dialyse eigenlijk nodig is. De patiënt zal dan niet de 
vasculaire complicaties krijgen die door dialyse worden 
veroorzaakt. De onderstaande grafiek laat dit zien.

Overleving bij pre-emptieve niertransplantatie.

Concluderend komen we tot de volgende stellingen:

I. Nierfunctieverlies geeft een verhoogde kans op 
vroegtijdig overlijden.

II. De oversterfte wordt vooral veroorzaakt door  
CV-events, maar er zijn ook andere oorzaken.

III. Hoe jonger de patiënt, des te groter de 
oversterfte.

IV. Hoe slechter de nierfunctie, des te groter  
de oversterfte

V. Proteïnurie is een marker voor CV-oversterfte.

VI. Hoe ernstiger de proteïnurie, des te groter is  
de oversterfte.

VII. Dialysepatienten hebben een grote oversterfte.

VIII. Van de patiënten onder de 50 jaar overlijdt 50% 
binnen vijf jaar tijdens behandeling met dialyse.

IX. Hoe langer de dialyseperiode, des te hoger is de 
kans op vroegtijdig overlijden aan een CV-event.

X.  Jonge patiënten met een niertransplantatie 
hebben een goede prognose.

XI. Levende donoren doen het beter dan 
postmortale donoren.
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Een expert op het gebied van migraine werd gevraagd of na 
een schedel-hersenletsel migraine kan worden geïnduceerd. 
Hij aarzelde even en beantwoordde deze vraag bevestigend. 
Nadat hem gevraagd werd naar onderbouwing leverde hij 
een hoofdstuk in van een boek waarvan deze expert een van 
de auteurs was, maar in dat hoofdstuk kon niets over deze 
vraag worden gevonden. Ook na herhaling van de vraag 
bleef nadere onderbouwing helaas uit.

Expert opinion

De mening van experts staat in de rangorde van weten-
schappelijke bewijsvoering onderaan. Toch wordt 
experts nog steeds om hun mening gevraagd. Experts 
wordt gevraagd of we ouderen tegen griep moeten 
inenten, wie een wetenschappelijke prijs moet krijgen, 
aan wie een subsidie moet worden toegekend. In 
televisieprogramma’s zijn experts te zien die bijvoorbeeld 
hun mening geven over de herstelmogelijkheden van 
de hersenen na langdurig zuurstof gebrek, ook als zij 
over niet meer gegevens beschikken dan de uitslagen 
van beeldvormend onderzoek. Rechtbanken vragen 
ook het oordeel van experts, die beoordelingen geven 
waarop vervolgens belangrijke uitspraken van de 
rechters worden gebaseerd. Wij hebben nog steeds een 
gezondheidsraad bestaande uit experts die de regering 
gevraagd en ongevraagd advies geeft.

Hoe moeten we met het oordeel van experts omgaan? 
In de inleiding wordt een goed voorbeeld gegeven: de 
expert behoort zijn uitspraak te kunnen onderbouwen. 
De expert op het gebied van migraine kon dat niet. Het 
oordeel van een dergelijke expert moet daarom worden 
genegeerd. Dat moet iedereen doen in vergelijkbare 
gevallen, ook rechters. Maar het kan moeilijk zijn 
de expert te ontmaskeren, vooral als de expert wel 
literatuur inlevert . Hoe moeten we nagaan of het 
oordeel van de expert inderdaad op relevante literatuur 
is gebaseerd? Het antwoord is dat die literatuur moet 
bestaan uit onderzoek naar de vraag die is gesteld. Als 
we ons afvragen of een nieuwe cholesterolverlager 
moet worden vergoed willen we onderzoek zien waaruit 
zou kunnen blijken of de nieuwe cholesterolverlager 
beter is dan wat we al hebben, kortom een  randomized 
clinical trial. Als we een antwoord willen weten op 
de vraag of migraine geïnduceerd kan worden door 
een hersentrauma hebben we op zijn minst een case-
control onderzoek nodig.

Case-control onderzoek

Het klassieke voorbeeld van case-control onderzoek 
is het onderzoek naar het verband tussen roken 
en longkanker (figuur). Dit onderzoek is met dat 
van de randomized clinical trial bij patiënten met 
tuberculose de basis van het klinisch onderzoek 
geweest. Met deze onderzoeken werden experimenten 
in de klinische geneeskunde mogelijk, eeuwen na 
de eerste experimenten in de natuurwetenschappen. 
De klinische geneeskunde  is daardoor revolutionair 
veranderd en het gezag van autoriteiten in de 
geneeskunde die uitspraken deden alleen op grond van 
hun ervaring werd ernstig aangetast. Het case-control 
onderzoek staat dicht bij de medische praktijk. Destijds 
was het artsen opgevallen dat jonge vrouwen die de pil 
gebruikten een longembolie konden krijgen. Blijkbaar 
vonden die artsen dat opvallend, omdat zij bij jonge 
vrouwen vrijwel nooit longembolieën hadden gezien. 
Zij hadden dus een soort controlegroep in hun hoofd 
van patiënten zonder pilgebruik. Het case-control 
model is geschikt om na te gaan of zij dat goed hebben 
geobserveerd.
Om de vraag te beantwoorden of hersentrauma’s 
migraine kunnen induceren zou een case-control 
onderzoek kunnen worden gedaan waarbij van een 
groep patiënten met migraine nagegaan wordt hoe 
vaak zij in de jaren voorafgaande aan het begin van 
de migraine-aanvallen een hersentrauma hadden en 
dit wordt vergeleken met het voorkomen van trauma’s 
in een groep zonder migraine, maar wel een groep die 
zo veel mogelijk overeenkomt met de patiënten met 
migraine. Dergelijk onderzoek is niet gedaan. In een 
case-control onderzoek als hier wordt voorgesteld is het 
noodzakelijk de cases goed te omschrijven en dat blijkt 
moeilijker dan u waarschijnlijk denkt.

Het klassieke artikel waarin de eerste case-control studie  

werd beschreven.

Voordracht gehouden op de GAV-ledenvergadering op 26 januari 2012 te Almere

Kan een hersentrauma 
migraine doen ontstaan?

M. Vermeulen*

* Prof. Dr. M. Vermeulen, emeritus hoogleraar neurologie.
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Wanneer kunnen we de diagnose  
migraine stellen?

Hoofdpijn na een schedel-hersentrauma komt vaak 
voor. Drie maanden na een dergelijk trauma heeft 25% 
van de patiënten hoofdpijn, na een jaar is het lager 
maar nog ten minste 15 %. Maar, is het migraine? 
Migraine behoort tot de groep van de aanvalsgewijs 
voorkomende hoofdpijnen zonder aantoonbare 
oorzaak in de zin van afwijkingen in het bloed of 
op scans. In tabel 1, 2 en 3 worden de aanvalsgewijs 
optredende hoofdpijnen opgesomd. Duidelijk is dat het 
in aanvallen voorkomen van hoofdpijn niet wil zeggen 
dat er dus migraine is.

Er zijn patiënten met chronische hoofdpijn die niet 
in aanvallen komt. Deze hoofdpijn is bekend onder 
de naam spanningshoofdpijn. Deze hoofdpijn lijkt 
eenvoudig te onderscheiden van migraine maar dat is 
zeker niet altijd het geval. In een recent review wordt 
zelfs over chronische migraine gesproken en dan 
wordt het onderscheid tussen spanningshoofdpijn en 
migraine erg moeilijk.1

Gezien het bovenstaande is het moeilijk een case-
control onderzoek op te zetten met een algemeen 
geaccepteerde definitie voor migraine die ontstaan is 
na een trauma. De vraag waar het in dit artikel om 
gaat is daarom niet eenvoudig te beantwoorden. In 
een recent onderzoek bij Amerikaanse militairen die in 
Irak of Afghanistan een hersentrauma hadden gehad 
werd vaak migraine vastgesteld, maar de auteurs van 
dit artikel relativeerden hun waarneming omdat de 
diagnose migraine met behulp van vragenlijsten was 
vastgesteld.2

Aanvallen met hoofdpijn
 diagnose duur

 Migraine  4-72 uur 
 Cluster hoofdpijn  15-180 minuten (3u) 
 Paroxismale  2-30 minuten 

 hemicrania 
 Sunct  5-240 seconden (4min)

Tabel 1

SUNCT
 Shortlasting 5 sec-4min 
 Unilateral 
 Neuralgiform headache attacks with 
 Conjunctival injection and
 Tearing

Tabel 2

Aanvallen met hoofdpijn
 diagnose duur

 Stekende hoofdpijn  Seconden 
 Hoest hoofdpijn  Seconden tot 30 min 
 Inspanningshoofdpijn  5 min - 48 uur 
 Orgasme hoofdpijn  1 min - paar uur 
 Hypnische hoofdpijn  ongeveer 15 minuten 
 Donderslag hoofdpijn  1 uur - 10 dagen

Tabel 3

Hoofdpijn na trauma te vergelijken  
met chronisch whiplashsyndroom?

Pijn in de nek na een trauma is goed te begrijpen. 
Deze pijn is niet anders te verklaren dan  pijn na een 
trauma van de enkel of de knie. Deze pijn verdwijnt 
na kortere of langere tijd. Zeer lang durende pijn in de 
nek zoals bij het chronisch whiplashsyndroom, daar 
is geen goede verklaring voor. Er lijkt een predispositie 
te bestaan voor langdurige klachten na een trauma 
van welke aard dan ook.3 Deze posttraumatische 
klachten, waaronder lang durende hoofdpijn,  hebben 
sterke overeenkomst met onverklaarde of functionele 
klachten. Onderzoek hiernaar is gewenst omdat het 
voor de therapeutische aanpak veel  uitmaakt of 
het om migraine gaat dan wel om posttraumatische 
functionele klachten.

Conclusie

Het is onwaarschijnlijk dat migraine geïnduceerd wordt 
door een hersentrauma en experts moeten kritisch 
worden ondervraagd. Vaak blijkt onmiddellijk dat 
experts niet onderbouwde beweringen doen, soms is 
meer tijd nodig voor ontmaskering door raadpleging 
van de literatuur.

Literatuur
1. Davenport R. Headache. Neurology in Practice 2008; 8: 335-343.

2. Theeler BJ, Ericson JC. Posttraumatic headache in military personnel and veterans of the Iraq and Afghanistan conflicts. 
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3. Corchs F, Mercante JP, Guendler VZ et al. Sensitivity to aversive stimulation, posttraumatic symptoms and migraines:  

what do they have in common? Medical Hypotheses 2011; 77: 534-535.
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opzichte van emmetrope ogen. Wanneer de refractie-
afwijkingen groter zijn dan -3 neemt het risico 
tienvoudig toe. Mannen hebben veel vaker een netvlies-
loslating dan vrouwen (14,70 vs. 8,75 per 100.000).
Status na cataractchirurgie blijkt ook een belangrijke 
risicofactor te zijn, dit leidt tot een 6 tot 8 maal zo hoge 
incidentie van netvliesloslatingen.1

Tenslotte kan ook een direct trauma op het oog leiden 
tot netvliesloslatingen.

Welke mate van myopie is als veilig  
te beschouwen?

Er is geen ‘veilige grens’ waaronder netvliesloslatingen 
niet voorkomen. De afkapwaarden die verzekeraars 
hanteren lijken in aanzienlijke mate gebaseerd op het 
beleid van concurrenten, het is immers commercieel 
van belang om niet teveel uit de pas te lopen.
Uit de literatuur zijn geen eenduidige afkapwaarden 
te destilleren. Er is een grote variatie in gegevens uit 
verschillende onderzoeken over de sterkte van de 
refractieafwijking en de kans op netvliesloslating.

Hoe zit het met de verschillen tussen  
opgegeven sterkte van bril en contactlens?

Omdat een contactlens direct op het oog zit en een bril 
op afstand van 12 of 14 mm van het oog is er inderdaad 
een verschil tussen de sterkte van bril in relatie tot de 
sterkte van contactlenzen voor dezelfde bril.
Op internet zijn hiervoor calculators te vinden, 
bijvoorbeeld: http://www.rekenvoorbeeld.nl/
content/view/33/33. Belangrijke consequenties 
voor de kans op arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
van netvliesloslatingen lijkt dit overigens niet te 
hebben omdat er geen veilige grens is waaronder 
netvliesloslatingen niet of veel minder voorkomen.

Wat is de incidentie van rhegmatogene 
netvliesloslatingen?

De incidentie varieert maar ligt jaarlijks tussen de 6,3 
en 17,9 per 100.000.2 Een recente Schotse studie komt 
tot een jaarlijkse incidentie van 12,05 per 100.000. 
Netvliesloslatingen komen in deze studie meer voor 
in de hogere socio-economische klasse maar de lagere 
socio-economische klassen hebben vaak een ernstiger 
mate van netvliesloslating.1

Inleiding

Hoge myopie wordt als een belangrijke risicofactor 
voor rhegmatogene netvliesloslatingen beschouwd. 
Vrijwel alle arbeidsongeschiktheidsverzekeraars 
verbinden bij hoge myopie een bijzondere voorwaarde 
(uitsluiting of premietoeslag) aan de verzekeringspolis.
Wij hebben bemerkt dat onze adviezen met betrekking 
tot een bijzondere voorwaarde regelmatig tot discussie 
met onze kandidaat-verzekerden leidden, waarbij 
kritische vragen werden gesteld en een goede evidence-
based onderbouwing werd gevraagd. 
Naar aanleiding van een aantal terugkerende aspecten 
in de discussies met kandidaat-verzekerden hebben we 
(recente) literatuur gezocht.

Methode

Voor een update myopie is een literatuur search 
(Pubmed) verricht met de volgende trefwoorden: 
Adult myopia progression; Adult onset myopia; 
Near work induced myopia; Myopic retinopathy; 
Rhegmatogenous retinal detachment; Rhegmatogenous 
retinal detachment AND myopia; Nearsightedness; 
Retinal detachment; Eye axial length; Fellow eye. 
Vervolgens is ook in de literatuurlijst van gevonden 
artikelen gezocht naar relevante artikelen.

Uitwerking

Wat zijn de riscofactoren voor rhegmatogene 
netvliesloslatingen?

Leeftijd is een belangrijke risicofactor. Op hogere leeftijd 
(80-89 jaar) komen achtersteglasvochtloslatingen veel 
voor. Deze zijn niet duidelijk gerelateerd aan myopie. 
Het blijkt echter dat er ook een piek in de incidentie 
van netvliesloslatingen is op jongere leeftijd (20-30 
jaar) die duidelijk geassocieerd is met hoge myopie. Bij 
hoge myopie treden de netvliesloslatingen op jongere 
leeftijd op en zijn ze ook vaker bilateraal. Etniciteit is 
ook een risicofactor. Diverse onderzoeken laten (bij 
vrijwel gelijke overige risicofactoren, zoals myopie, 
netvliesafwijkingen, trauma, chirurgische ingrepen) 
verschillen in incidentie van netvliesloslatingen bij de 
verschillende etnische groepen zien.
Onafhankelijk van de leeftijd is er bij een refractie-
afwijking van -1 tot -3 al een viervoudig risico ten  

Myopie, rhegmatogene netvliesloslating 
en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Samenvatting van een literatuuronderzoek

L. Wijnvoord, A. Schilder
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Wat doen we met ‘het andere oog’?

In de Schotse studie met betrekking tot netvliesloslating 
bleek 2% van de patiënten een netvliesloslating aan 
beide ogen te hebben. Buiten de studieperiode kreeg 6% 
van de mensen (2 jaar follow-up) een netvliesloslating 
aan het andere oog.3  Uit een Amerikaans onderzoek 
blijkt dat bij netvliesloslatingen zonder achtersteglas-
vochtloslatingen, de vorm die dus juist bij jongere 
mensen en mensen met een hoge myopie vaker 
voorkomt, 30% een netvliesloslating in het andere oog 
kreeg en 63% had retina-afwijkingen die predisponeren 
voor netvliesloslatingen.4 In een onderzoek bij 
patiënten met rhegmatogene netvliesloslating met 
achtersteglasvochtloslating ontwikkelde 23% een 
netvliesloslating in het andere oog.5 Een review-artikel 
beschrijft percentages netvliesloslating in het andere 
oog variërend van 6,4% tot 34%. Het blijkt dat retina-
afwijkingen vrijwel altijd in beide ogen voorkomen. 
Ook neemt in ‘het andere oog’ de ontwikkeling van 
proliferatieve vitreoretinopathie sneller toen dan 
normaal.6 Bilaterale netvliesloslatingen komen vaker 
voor bij een hogere graad van myopie (tweezijdige 
netvliesloslating bij mediane myopie - 4,59, eenzijdige 
bij mediane myopie - 2,36).7 Al met al is er op basis van 
de literatuur alle reden om beide ogen uit te sluiten, 
ook als een van de ogen een refractieafwijking heeft die 
onder de gehanteerde grenswaarde ligt.

Is er een toename van de myopie en de 
aslengte van het oog op latere leeftijd in  
relatie tot veel lezen en ander ‘near-work’?

Hierover zijn in de literatuur tegenstrijdige berichten.
De mate van myopie is direct gerelateerd aan de 

aslengte van het oog. Breking door de cornea etc. is 
geen factor van belang.8,9

Op volwassen leeftijd kan de myopie nog toenemen. 
Dit komt zelfs vrij veel voor.

In een onderzoek kreeg 27,7% van de myopen pas 
voor het eerst een bril na het 18e jaar. Overigens 
waren dat allemaal lage graden van myopie. 
Hoge myopie ontstaat in het algemeen  op de 
kinderleeftijd.10 ‘Gewoon’ lezen (dat afgewisseld kan 
worden met een andere taak) lijkt geen wezenlijk 
grotere veranderingen in de aslengte te veroorzaken 
dan de normale circadiane variaties (15-40 μm).9,10 

Bijzondere werkzaamheden leveren mogelijk wel een 
bijdrage. Werknemers die tenminste 20 uur per week 
microscoopwerk verrichtten werden 2 jaar gevolgd. 
Er trad in 45% van de ogen een verandering in 
myope richting op. Van de emmetropen veranderde 
39% tenminste 0,37 D in myope richting.  Hoe erger 
iemand myoop was aan het begin hoe groter de myope 
verandering.11

In de literatuur hebben wij overigens geen 
aanwijzingen gevonden dat juist een toename 
van lengte van de oogas op volwassen leeftijd 
een groter risico zou vormen voor rhegmatogene 
netvliesloslatingen dan ‘gewone’ myopie.

Tot slot

In dit literatuuronderzoek hebben we de weten-
schappelijke onderbouwing van een aantal aspecten 
van myopie, waar we in het acceptatieproces regelmatig 
mee te maken hebben, aan een update onderworpen. 
De conclusies hieruit willen wij graag met u delen.
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Er loopt op dit moment een aantal onderzoeken 
naar de inzet van één medisch adviseur voor zowel 
belangenbehartiger als verzekeraar.
Een belangrijke reden voor de wens tot inzet 
van één medisch adviseur in plaats van één voor 
belangenbehartiger en één voor de verzekeraar is 
de veronderstelling dat hiermee het proces van de 
letselschade sneller en efficiënter zou verlopen.

Overwegingen en achtergronden

Met het vervallen van overleg en discussie tussen 
medisch adviseurs is de gedachte van tijdsbesparing 
wellicht logisch, maar dat geldt alleen als er tussen 
verzekeraar en slachtoffer, c.q. schadebehandelaar en 
belangenbehartiger consensus is. Het is de vraag of dit 
altijd het geval is.
Daarnaast geven de medisch adviseurs over het 
algemeen beiden (min of meer simultaan) advies aan 
hun opdrachtgever. Met het inschakelen van één 
medisch adviseur is er niet per definitie tijdwinst. Wel 
kunnen de kosten van de advisering verminderen.

Langlopende discussies tussen medisch adviseurs 
kunnen gaan spelen op het moment dat de mening 
van de twee partijen ver uiteen ligt (toernooimodel). 
Dit speelt vooral bij de onbegrepen, niet te objectiveren 
klachten, maar ook bij discussies over de relevantie 
van pre-existentie, predispositie, het inschatten van de 
hypothetische situatie zonder ongeval, alsook bij het 
inschatten van de prognose. Met andere woorden: bij 
zaken die niet volledig objectief zijn en derhalve voor 
meer dan één interpretatie vatbaar.

Helpt het dan om bij dergelijke problematiek waar 
verschillende visies mogelijk zijn één medisch adviseur 
in te schakelen?
Ons inziens is dit alleen effectief wanneer de medisch 
adviseur zich strikt beperkt tot de medisch beoordeling,  
waaronder het medisch causaal verband.
Het medisch causaal verband is duidelijke gedefinieerd. 
1) er dient sprake te zijn van een medisch 

objectiveerbaar letsel
2) de klachten en beperkingen dienen vanuit dat letsel 

medisch te kunnen worden verklaard.

Het is vervolgens aan belangenbehartiger en schade-
regelaars om overeenstemming te krijgen over het 
juridisch causaal verband.
De medisch adviseur dient zich te onthouden van 
niet-medische argumenten. Denk aan ‘voor het ongeval 
waren er geen vergelijkbare klachten’: 

Pilot één medisch adviseur
E. Mattern

voor een medisch causaal verband is dit een 
onvoldoende onderbouwing.
Ten aanzien van zaken als pre-existentie en prognose zal 
een medisch adviseur uitgebreid moeten ingaan op de 
onzekerheden en de mogelijke conclusies, maar dit zal 
niet wezenlijk anders zijn dan in de huidige praktijk.

Met andere woorden, één medisch adviseur is mogelijk, 
maar deze dient dus neutraal te zijn.
Beide partijen moeten hiermee akkoord gaan en 
dat kan botsen met het nu wel vaker gehanteerde 
toernooimodel. Dit kan betekenen dat niet ‘het 
onderste uit de kan’ wordt gehaald voor het slachtoffer. 
Enerzijds geeft het toernooimodel een grotere kans 
op een hogere schadevergoeding, anderzijds is het 
de vraag of het slachtoffer gebaat is bij een model 
waardoor ineffectief herstelgedrag en passiviteit soms 
lijkt te worden uitgelokt.
Het slachtoffer is gebaat bij een snelle en eenduidige 
schadebehandeling.

De uitvoering van de pilot

Medas heeft in samenwerking met de Palsgroep 
(belangenbehartiger), Raasveld Expertises en Q-Consult 
een pilot opgezet, niet met een wetenschappelijk 
doel, maar om vanuit de praktijk te bekijken waar wij 
tegenaan lopen.
Het gaat om dossiers waarbij de Palsgroep optreedt als 
belangenbehartiger, Raasveld Expertises is ingeschakeld 
door de verzekeraar en Medas het medisch advies 
verzorgt. Q-consult begeleidt het proces.
De pilot start met vijftien dossiers, waarin de 
betrokkene een informed consent tekent en te allen 
tijde deelname aan de pilot kan beëindigen. Op 
voorhand is afgesproken dat partijen zich conformeren 
aan de conclusies van het medisch advies.
Alle betrokken partijen (slachtoffer, belangenbehartiger, 
schadebehandelaar, medisch adviseur) in het dossier 
vullen vragenlijsten in die worden verwerkt door het 
onderzoeksbureau.
Het doel van de pilot is dat we een eerste indruk krijgen 
van de valkuilen, de voor- en nadelen en de praktische 
consequenties. Hierna besluiten de betrokkenen 
partijen of de pilot zal worden gecontinueerd. Dan 
zullen data worden verzameld om te beoordelen of  
het proces sneller en efficiënter verloopt en of het 
belang van het slachtoffer hiermee wordt gediend: 
immers het slachtoffer staat centraal.

De resultaten van de pilot zullen openbaar  
worden gemaakt.
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Inleiding

Het medisch beoordelingstraject bij letselschades was 
de laatste jaren veelvuldig onderwerp van onderzoek 
en discussie. Dit vond zijn oorsprong in een aantal 
algemeen gevoelde knelpunten op dit onderdeel 
van de letselschaderegeling. Eén van de mogelijke 
oplossingen voor deze problematiek is het werken met 
één medisch adviseur voor beide partijen, in plaats van 
met de gebruikelijke – en min of meer tegenover elkaar 
staande – MAS (medisch adviseur die optreedt voor het 
slachtoffer) en MAA (medisch adviseur die optreedt 
voor de assuradeur).

Objectiever en onafhankelijker

Er heeft onmiskenbaar een ontwikkeling plaats-
gevonden waarbij de positie van medisch adviseurs 
in letselzaken nader is gedefinieerd en versterkt. 
Objectiviteit en onafhankelijkheid zijn daarbij 
de sleutelbegrippen, aan de hand waarvan in de 
tuchtrechtelijke jurisprudentie inmiddels een aantal 
concrete gedragsregels voor medisch adviseurs is 
geformuleerd. In de toelichting van de onlangs 
verschenen Medische Paragraaf bij de Gedragscode 
Behandeling Letselschade worden deze regels genoemd:

•	 De	medisch	adviseur	mag	kritisch	zijn;
•	 De	medisch	adviseur	dient	zich	in	zakelijke	

bewoordingen uit te drukken;
•	 De	medisch	adviseur	mag	niet	vooringenomen	zijn;
•	 De	medisch	adviseur	dient	voldoende	respect	te	

tonen voor de standpunten van gesprekspartners;
•	 De	medisch	adviseur	dient	zich	jegens	de	

benadeelde respectvol en betamelijk op te stellen;
•	 De	medisch	adviseur	dient	zijn	beoordeling	te	

beperken tot het werkterrein waarop hij deskundig 
is;

•	 De	medisch	adviseur	dient	grote	terughoudendheid	
te betrachten bij het doen van uitspraken over het 
al dan niet toekennen van schadevergoeding;

•	 In	medische	adviezen	wordt	onderscheid	gemaakt	
tussen feiten, beweringen, persoonlijke opvattingen 
en (retorische) vragen;

Eén medisch adviseur: een fundamenteel 
nieuwe oplossingsrichting

J.P.M. Simons*

•	 Indien	de	medisch	adviseur	in	het	medisch	
advies zijn eigen opvattingen geeft, dient hij 
duidelijk aan te geven waar de beoordeling van de 
gezondheidstoestand van de benadeelde ophoudt 
en waar zijn eigen visie begint.

De medisch adviseur dient hierbij zoveel mogelijk 
afstand te houden van de belangenstrijd tussen partijen 
en behoort het verdedigen van partijstandpunten over 
te laten aan zijn opdrachtgever.

Transparanter

Ook bestaat er een tendens naar meer transparantie 
binnen het medisch beoordelingstraject. Niet voor 
niets is in de Medische Paragraaf de goede praktijk 
opgenomen – zoals overigens ook al het geval was 
onder beginsel 12 van de GBL – dat medische adviezen 
waar partijen zich op beroepen, over en weer ter 
beschikking worden gesteld. In de Medische Paragraaf 
– en ook in de vernieuwde GAV Beroepscode – is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met deze uitgangspunten. 
Hoewel nog niet definitief is uitgemaakt of inzage in 
medische adviezen van de wederpartij ook juridisch 
kan worden afgedwongen, wijst het arrest van het 
Hof Amsterdam van 31 januari 2012 (LJN: BV2565) 
inmiddels wel in die richting. Ook om die reden 
dienen medisch adviseurs zich – meer nog dan 
voorheen – rekenschap te geven van hun professionele 
verantwoordelijkheid.

Eén medisch adviseur:  
een fundamentele oplossing

In de toelichting bij de Medische Paragraaf wordt 
al melding gemaakt van enkele lovenswaardige 
initiatieven waarbij er wordt geëxperimenteerd met 
één medisch adviseur die werkt voor beide partijen. 
Dit houdt – ook naar mijn oordeel – een belofte in 
van een fundamentele oplossing voor de geschetste 
problematiek. Eén medisch adviseur kan zich namelijk 
volledig toeleggen op de medisch inhoudelijke 
aspecten bij letselschades en ziet zich niet langer 
genoodzaakt gekleurde standpunten in te nemen ter 
advisering van één specifieke opdrachtgever. 

* Mr. ir. J.P.M. Simons, advocaat bij Leijnse Artz 

in Rotterdam.
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Dit brengt medisch adviseurs bij uitstek in een 
positie waarin zij hun professionele autonomie ten 
volle kunnen doen gelden en waarbij de eisen van 
objectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie 
optimaal worden gegarandeerd. Niet alleen lijkt 
hiermee een oplossing te worden geboden voor 
bovengenoemde problematiek, maar ook lijken de 
transactiekosten binnen de letselschaderegeling 
hiermee te kunnen worden verlaagd. Er is immers maar 
één medisch adviseur nodig in plaats van twee. Nog 
belangrijker is dat het aantal belastende en tijdrovende 
discussies lijkt te kunnen worden teruggebracht. 
Uiteraard zullen discussies over medische en 
juridische causaliteit – en bij beroepsziektes en 
medische fouten ook over aansprakelijkheid – met 
deze nieuwe methodiek niet verdwijnen, maar deze 
discussies kunnen niet meer worden gevoerd over de 
ruggen van de MAS en de MAA. Dat zal de openheid 
en de zuiverheid ten goede komen. Ten slotte kan 
de privacy van benadeelden binnen het medisch 
beoordelingstraject langs deze weg het beste worden 
gerespecteerd.

Onderling vertrouwen: 
cruciale rol beroepsgroep

Op de PIV Jaarconferentie van 30 maart 2012 werden 
de eerste voorzichtige resultaten van een aantal 
initiatieven met één medisch adviseur gepresenteerd. 
Hoewel de pilots nog te kort lopen om er daadwerkelijk 
conclusies aan te kunnen verbinden, zijn de 
eerste geluiden positief. Met name valt op dat het 
onderlinge vertrouwen tussen partijen lijkt toe te 
nemen door het gebruik van één medisch adviseur. 
Dit toenemende onderlinge vertrouwen is naar mijn 
oordeel een essentiële voorwaarde voor het doorbreken 
van het traditionele model en voor het succes van 
fundamenteel nieuwe oplossingen, zoals het werken 
met één medisch adviseur. Een cruciale rol hierin speelt 
de beroepsgroep zelf. Wanneer medisch adviseurs aan 
beide kanten – met een beroep op hun professionele 
autonomie – de optie van één medisch adviseur 
binnen de eigen praktijk actief bepleiten en die rol 
vervolgens zorgvuldig invullen, gaat daar een sterk 
sturende werking vanuit. De kans van slagen van deze 
fundamenteel nieuwe oplossing binnen het medisch 
beoordelingstraject zal daardoor aanzienlijk toenemen.

Eén medisch adviseur: ja graag!
A.J. van Iwaarden*

Als je ziek bent ga je ... naar de dokter

De dokter is een vrouw of man van statuur. Zijn (of 
haar) oordeel is doorslaggevend en wordt niet/bijna 
nooit in twijfel getrokken. Kennis en vaardigheden 
maken dat je de dokter vertrouwt. Zelden, zeer zelden, 
ga je op zoek naar een andere dokter voor een second 
opinion. En als dat al gedaan wordt dan is er meer aan 
de hand dan een griepje.

In de letselschadewereld doen we het anders. Daar 
maken we processen ingewikkeld. Vanaf het moment 
dat er een belangenbehartiger in het spel is zijn 
er ineens twee medisch adviseurs die allebei een 
onafhankelijk oordeel geven over een zaak. Opvallend 
is dat, hoewel in kennis gelijk, er toch in bar veel 
gevallen verschil van inzicht is tussen de beide medisch 
adviseurs.

Consequentie daarvan is dat zaken langer lopen,  
- want meer afstemming en correspondentie -, dat er 
meer kans op discussie ontstaat, - want immers meer 
actoren die van mening kunnen verschillen -, en dat de 
transactiekosten hoger worden.
Dat is onnodig. Als wij als markt de onafhankelijkheid 
van de medisch adviseur accepteren waarom zouden 
we dan niet kunnen volstaan met één medisch adviseur 
per zaak. In mijn ogen is iedereen daarbij gebaat, 
maar vooral het slachtoffer. Zijn zaak wordt sneller 
afgewikkeld, met minder strijd en tegen lagere kosten. 
Al is dit laatste - toegegeven - vooral een voordeel voor 
de aansprakelijke verzekeraar.

Mijn streven is de letselschadeafwikkeling te 
vereenvoudigen en  meer harmonieus af te wikkelen. 
Iets wat daaraan kan bijdragen is door met één medisch 
adviseur te volstaan.

* A.J. van Iwaarden, manager afdeling personenschade 

Achmea Claims Organisatie.
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Voor de beroepsgroep levert dat op dat men geen 
partij in de discussie meer is, men kan in volle vrijheid 
adviseren. Van partij wordt men onafhankelijk expert.

Het zal duidelijk zijn dat ik van ganser harte de 
initiatieven om te komen tot één medisch adviseur per 
zaak steun. Er zijn vast wel uitzonderlijke zaken waarin 
het beter is om met twee  medisch adviseurs te werken. 
Maar dat zijn uitzonderingen en die komen uit de aard 
der zaak niet veel voor. En als er dan al sprake is van zo 
een uitzonderlijke zaak, geef dan als betrokken medisch 
adviseurs een gezamenlijk advies. Mijn ideaal is een 
poule van onafhankelijk medisch adviseurs. Door alle 
partijen erkend en voor alle partijen acceptabel. 

Eén medisch adviseur, dat is de toekomst: als je ziek 
bent ga je ook niet naar verschillende dokters. 
Waarom dan wel bij een letselschadezaak?

(Advertentie)

De SBVO en de redactie van GAVscoop 
zijn op zoek naar nieuwe leden!

Omdat helaas een van onze redactieleden de SBVO en de 
redactie gaat verlaten, zoeken wij op korte termijn vervanging. 
De tijdsbelasting is erg te overzien: zo’n zesmaal 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

Aanleiding

Onlangs verscheen het handboek posttraumatische 
stressstoornissen.1 Dat was aanleiding voor een 
symposium over de aandoening waaraan vooral 
hulpverleners uit het wereldje van Defensie deelnamen. 
Dat is geen wonder; PTSS is de belangrijkste beroeps-
ziekte bij militairen. Voormalige militairen kunnen 
vanwege deze aandoening in aanmerking komen voor 
een militair invaliditeitspensioen. Hun claims worden 
beoordeeld door gespecialiseerde verzekeringsartsen 
volgens een recent gevalideerde methodiek.2 De 
eventuele uitkering bestaat uit een combinatie van 
smartengeld met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
Bij de militair psychiatrische dienst bestaat veel 
expertise op het terrein van deze angststoornissen. 
Er bestaan intensieve contacten met soortgelijke 
Amerikaanse instellingen. Eén van de bij de militair 
psychiatrische dienst werkzame psychiaters werkte 
tien jaar aan het handboek PTSS waaraan een groot 
aantal gezaghebbende auteurs een bijdrage leverden. 
Bij de presentatie van het boek hield ik een voordracht 
over verzekeringsgeneeskundige aspecten van de 
claimbeoordeling. Dat was aanleiding het boek eerst 
grondig door te nemen en te vergelijken met het 

verzekeringsgeneeskundig protocol angststoornissen.3 
Dat nodigde uit tot het maken van enkele kant-
tekeningen  bij de verzekeringsgeneeskundige 
beoordeling.

PTSS

PTSS is de enige angststoornis waarvoor de Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) een 
etiologische factor vereist. Er moet verband gelegd 
kunnen worden met blootstelling aan bedreiging 
met dood of ernstig letsel dan wel bedreiging van 
lichamelijke integriteit van de betrokkene zelf 
of anderen in de naaste omgeving. Daarbij moet 
intense angst, hulpeloosheid of afschuw ervaren 
zijn. Ten tijde van de beoordeling moet sprake 
zijn van herbeleving, vermijding en verhoogde 
prikkelbaarheid, onderverdeeld in 17 symptomen. 
Daarvan moeten minimaal respectievelijk één, drie 
of twee symptomen vastgesteld kunnen worden. Er is 
een uitgebreide differentiaal diagnose, die onder meer 
andere angststoornissen, depressie, borderline stoornis,  
dissociatieve stoornissen en middelenafhankelijkheid 
omvat. PTSS kan zich manifesteren als ‘somatisch 
onbegrepen lichamelijke klachten’ (SOLK). Het 

Verzekeringsgeneeskundige 
beoordeling bij PTSS

S. Knepper
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verzekeringsgeneeskundig protocol vermeldt een nogal 
onvolledige differentiaal diagnose. Het handboek PTSS 
maakt onderscheid tussen enkelvoudige (éénmalige 
blootstelling) en complexe PTSS (langdurige en 
herhaalde blootstelling) die het protocol niet vermeldt. 
Een aanzienlijk deel van alle gevallen voldoet niet 
volledig aan de diagnostische criteria. Het protocol 
adviseert in dat geval te spreken van ‘partiële PTSS’, een 
term die ik niet in het handboek PTSS tegenkwam.

Oorzaken en chroniciteit

Het militair bedrijf is maar een van de vele beroepen 
met een verhoogd risico op PTSS.  Het Ned.Centrum.
voor Beroepsziekten (NCvB) noemt daarnaast politie-, 
brandweer- en ambulancepersoneel. Maar ook loket-
medewerkers van banken en sociale instellingen, 
winkelpersoneel, buschauffeurs, treinmachinisten, 
controleurs en chauffeurs van vrachtwagens en geld-
transporten lopen een verhoogd risico. Buiten het 
werk kunnen rampen, mishandelingen of (verkeers)
ongevallen aanleiding zijn voor PTSS. Verder komt 
de aandoening veel voor onder vluchtelingen en 
asielzoekers. De hoogste prevalentie met het traagste 
herstel wordt beschreven na verkrachting, de laagste 
na natuurrampen. Predisponerende factoren zijn 
het vrouwelijk geslacht, pre-existente stoornissen en 
eerdere blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, 
zoals misbruik in de jeugd. Het handboek geeft aan dat 
genetische factoren voor 30-40% bijdragen. Ook een 
met psychische stoornissen belaste familieanamnese 
vergroot de kans op PTSS. Als onderhoudende factoren 
worden genoemd: een vermijdende aanpassings-
strategie, emotionele instabiliteit met externaliseren 
en hostiliteit, verder ruminerende boosheid, 
psychische comorbiditeit, met name angst en 
depressie, ontbrekende sociale steun en slechte sociale 
omstandigheden, zoals werkloosheid. Intense emoties 
en vervreemdende sensaties direct na de traumatische 
gebeurtenis kunnen voorboden zijn van chroniciteit. 
Het handboek bespreekt in twee hoofdstukken 
indrukwekkende vorderingen op het terrein van 
neurobiologisch onderzoek bij PTSS met onder meer 
functionele MRI (fMRI). Deze bevindingen nopen 
mijns inziens tot grote terughoudendheid om klachten 
na een ingrijpende gebeurtenis als ‘niet objectiveerbaar’ 
te bestempelen.

Epidemiologie

Onderzoeken met vragenlijsten overschatten 
waarschijnlijk het vóórkomen van PTSS. De lifetime 
prevalentie is wellicht ongeveer 5% (mannen) tot 
10% (vrouwen), onder risicopopulaties oplopend 
tot 30-50% na verkrachting. Onder militairen is de 
prevalentie na uitzending ongeveer 3,5%. Pre-existente 
psychische klachten en het gebruik van psychofarmaca 
verhogen het risico bij hen aanzienlijk, evenals 
ingrijpende gebeurtenissen vóór uitzending. Het 
handboek beschrijft dat het militaire bedrijf mogelijk 

selectief mensen aantrekt met een verhoogd risico op 
PTSS. In ieder geval is mijn persoonlijke ervaring dat 
opvallend veel militairen met PTTS afkomstig zijn uit 
gebroken gezinnen, hun opleiding niet afmaakten en 
al eerder psychische problemen hadden of verslaafd 
waren. In het algemeen bevordert sociale steun het 
herstel. Bij militairen doet zich in dat verband de 
bijzondere omstandigheid voor dat zij de aandoening 
oplopen tijdens uitzending ver van hun vertrouwde 
eigen omgeving. Daardoor speelt de ‘peer group’ bij 
militairen een belangrijke rol bij het verwerken van 
traumatische ervaringen. Mogelijk als gevolg daarvan 
verhoogt ontslag uit dienst na uitzending de kans op 
PTSS. Veel ex-militairen met PTSS koesteren regressieve 
woede tegenover Defensie, een emotie die doet denken 
aan die bij echtscheiding of separatie na symbiose. Hun 
claimgedrag lijkt wraakbehoefte te symboliseren.

Verzekeringsgeneeskundige beoordelingen

Verzekeringsartsen en  medisch adviseurs beoordelen 
eventuele beperkingen van functioneren in het 
kader van diverse arbeidsongeschiktheidsregelingen. 
Dat gebeurt aan de hand van het medische beeld 
met een systematische inventarisatie van ervaren 
belemmeringen van functioneren getoetst aan 
plausibiliteit en consistentie, herstel- en participatie-
gedrag. Zolang de betrokken cliënten naar het oordeel 
van de deskundige arts zelfredzaam kunnen zijn, 
zal zelden tot volledige arbeidsongeschiktheid op 
medische gronden geconcludeerd worden. Wel kunnen 
specifieke voorwaarden voor persoonlijk (aandacht, 
alertheid,  stressbestendigheid) of sociaal (angst, 
wantrouwen, vervoer, communicatie, samenwerken) 
functioneren in arbeid aannemelijk blijken. Soms 
zal bovendien tot een beperking van arbeidsduur 
(afgenomen vitaliteit) geconcludeerd kunnen worden. 
Een deel van de cliënten zal niet terugkeren naar 
de werkplek, waar de traumatische gebeurtenis 
plaatsvond. Uiteindelijk bestaan, afhankelijk van 
juridische voorwaarden, wel of geen aanspraken op 
uitkering. PTSS is met 1,4% van alle WIA-claims de 
meest gediagnostiseerde angststoornis in de sociale 
verzekering. Het aandeel bij letselschade en particuliere 
verzekeringen is niet bekend. PTSS hoort mijns inziens 
thuis in de differentiaal diagnose van klachten na 
acceleratie-deceleratie gebeurtenis. Er zijn aanwijzingen 
dat de aanvankelijke intensiteit van PTTS-achtige 
emoties (schrik, onmacht, angst) de prognose van 
het zogenaamde postwhiplashsyndroom negatief 
beinvloedt.4

Bij letselschade en in het kader van het militair 
invaliditeitspensioen moet de causaliteit vastgesteld 
worden. Bij militairen is vaak sprake van pre-existentie 
maar vaak ook van comorbiditeit met andere 
psychische en persoonlijkheidsstoornissen. Daarom 
wordt in verreweg de meeste gevallen voor het militair 
invaliditeitspensioen geconcludeerd tot een zogenaamd 
‘verergerend dienstverband’, wat neerkomt op 
onvolledige causaliteit.
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Knelpunten

Het handboek beschijft hoe PTSS als diagnose tot stand 
is gekomen onder een politieke lobby van (Vietnam-)
veteranen en de feministische beweging. Er is van 
meet af aan verzet tegen geweest in de psychiatrie.  
Het handboek beschrijft dat sommigen het een 
overbodige en niet eenduidige diagnose vinden, 
terwijl anderen waarschuwen voor het ‘sellfullfilling 
prophecy’ karakter van de diagnose. In de handleiding 
van DSM wordt geadviseerd de diagnose in het 
bijzonder te valideren wanneer op de achtergrond 
belangen lijken te spelen. In de praktijk wordt dat 
vaak niet gepraktiseerd, in Nederland al helemaal 
niet omdat behandelaars achter ‘de scheiding van 
behandeling en controle’ zich weinig vergewissen van 
de persoonlijke en sociale context.van de klachten.5 
Bij de claimbeoordeling gaat de verzekeringsarts na 
in hoeverre daadwerkelijk PTSS bestaat. Daarbij is 
de sociaal-medische voorgeschiedenis van bijzonder 
belang vanwege de causaliteit en omdat de diagnose 
zelf verwijst naar een traumatische gebeurtenis in het 
verleden. In veel gevallen wordt niet voldaan aan de 
criteria voor PTSS, hoewel de cliënt, dankzij contacten 
met andere veteranen, de vakbond of zijn behandelaar 
ervan overtuigd is dat hij aan de aandoening lijdt. 
Het protocol angststoornissen adviseert in dergelijke 
gevallen de diagnose ‘partiële PTSS’ te stellen. Dat lijkt 
een taalkundige polderoplossing (‘een beetje zwanger’) 
waar verzekeringsartsen en medisch adviseurs in de 
praktijk niet mee uit de voeten kunnen.  Natuurlijk 
is een diagnose een theoretische constructie die 
zich vaker niet volgens het boekje manifesteert. 
Maar het gaat wel ver een beeld PTSS te noemen 
als het niet eens mogelijk is 6 van 17 voornamelijk 
anamnestische symptomen te onderkennen. De 
meeste verzekeringsartsen en medisch adviseurs 
zullen verder overwegen of er een feitelijk aanwijsbare 
levensbedreigende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, 
en of er overtuigende, de slaap of het dagelijks 
functioneren verstorende herbelevingen, bestaan en 
prikkelbaarheid zich in de praktijk manifesteert.
Een bijzonder probleem is de ‘late onset’ PTSS 
die zich soms pas na tientallen jaren openbaart, 
volgens het handboek in 25% van alle gevallen. In 
de tachtiger jaren is een nooit beslechte discussie 
gevoerd over het bestaan van deze vorm. Volgens het 
verzekeringsgeneeskundig protocol kan PTSS later 
manifest worden. Wie die professionele standaard 
volgt zal dergelijke gevallen dus niet miskennen. Wel 
geeft het handboek aan dat er vrijwel altijd eerdere 
symptomen zijn geweest, wat daarom bij onderzoek 
overtuigend moet blijken. Bovendien moet er een 
concreet aanwijsbaar luxerend moment zijn waarop  
de latente stoornis alsnog manifest is geworden.
Het begrip ‘trauma’ lijkt daarbij al decennia lang 
onderhevig aan inflatie. Zo worden verzekeringsartsen 
en medisch adviseurs geconfronteerd met cliënten 
die zich getraumatiseerd weten door het overlijden 
van hun hond, het instorten van de koers van 

hun aandelen of het  kijken naar schokkende 
televisiebeelden. Bijzonder problematisch is de 
beoordeling van de ingrijpende beleving die de DSM 
vereist, met diepe angst, hulpeloosheid en afschuw. 
Hoe valt dit, vaak jaren later nog betrouwbaar vast te 
stellen? Op het symposium bleek dat dit in de nieuwe, 
vijfde versie van de DSM wellicht wordt opgelost 
doordat beleving als diagnostisch criterium wordt 
geschrapt.
Verder is bij alle angststoornissen het vermijdings-
gedrag een lastig en klassiek verzekeringsgeneeskundig 
dilemma. Acceptatie van vermijdingsgedrag kan 
het herstel  blokkeren en bevordert de participatie 
in elk geval niet. Anderzijds is er vaak sprake van 
inmiddels chronisch, therapieresistent gebleken 
vermijdingsgedrag. Aan de hand van inschatting van 
de ernst van de aandoening, de duur en de inmiddels 
gebleken motivatie van de cliënt iets aan zijn probleem 
te doen, zullen verzekeringsartsen en medisch adviseurs 
proberen tot een gewogen oordeel te komen.
Overigens ontraadt het handboek het gebruik van 
benzodiazepinen. Naar mijn ervaring blijken die 
niettemin  toch jarenlang voorgeschreven te worden.

Simulatie

Dat er bedrog plaatsvindt - wellicht in substantiële 
aantallen - is blijkens het handboek niet aan twijfel 
onderhevig. Mijns inziens is dat gezien de achtergrond 
van sommige cliënten – verslaafd, werkloos, schulden, 
eenzaam, moeite met leven – niet verwonderlijk. 
Waarschijnlijk zijn verzekeringsartsen en medisch 
adviseurs beter toegerust dan behandelaars om bedrog 
te vermoeden aangezien zij vanuit een andere houding 
werken. Hun werk kent elementen van recherche. 
Daarentegen zijn behandelaars geneigd als waarheid 
te accepteren wat hen wordt verteld, hoewel 40% van 
de bezoekers van een psychiatrische polikliniek andere 
doeleinden dan herstel bleek te hebben.6 Anders dan 
behandelaars maken verzekeringsartsen en medisch 
adviseurs meer gebruik van ‘collaterale’ medische 
en vooral  niet-medische informatie. Al doen zij dat 
laatste mijns inziens veel te weinig omdat zij te zeer 
geconditioneerd zijn door het medisch model waarin 
zij zijn opgeleid. Juist dat medisch referentiekader 
maakt het buitengewoon lastig bedrog te herkennen. 
De klacht hoort tot het domein van de patiënt, er 
bestaan geen ‘objectieve klachten’, daarom zullen 
artsen zelden kunnen tegenspreken dat iemand 
klachten heeft. Daarbij blijkt het onderscheid tussen 
aggravatie (overdrijven), nagebootste of somatoforme 
stoornis (voelen) en simulatie (veinzen)  vaag en lijken 
deze toestanden gemakkelijk in elkaar over te vloeien. 
Een schrale troost kan zijn dat zelfs professionele 
rechercheurs, hoewel ongehinderd door een medisch 
referentiekader, lang niet alle bedrog herkennen.7 
Als verzekeringsartsen of medisch adviseurs niet 
overtuigd raken van de ernst van de claim, zullen 
zij eerder geen of weinig beperkingen aannemen 
dan tot bedrog concluderen. Opmerkelijk is dat 
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verzekeringsartsen nóch medisch adviseurs gebruik 
maken van symptoomvaliditeitstesten. Die testen 
verleiden de simulant onwaarschijnlijke klachten te 
rapporteren, wat diens verhaal onaannemelijk maakt. 
Ik denk dat er steekhoudende argumenten zijn om 
geen symptoomvaliditeitstesten te gebruiken. Maar 
tot op heden is daar geen vakinhoudelijke discussie 
over gevoerd. Zo’n discussie zou overigens niet alleen 
betrekking moeten hebben op PTSS. Wat maakt 
bedriegen eenvoudiger dan een ‘harde’ door iedereen 
als vanzelfsprekend geaccepteerde klassieke diagnose? 

Ik zette mijn eerste schreden in dit moeilijke vak 
toen mijn pen klaar lag om een oudere man na een 
reeks maligniteiten en cardiovasculaire calamiteiten 
blijvend volledig arbeidsongeschikt te verklaren. Hij 
verhinderde dat door mij te vragen of ik ermee kon 
instemmen dat hij de volgende dag morgen weer aan 
het werk zou gaan – en liet mij in verwarring achter.
Overigens kan ik verzekeringsartsen en medisch 
adviseurs van harte aanraden het handboek 
posttraumatische stressstoornissen (49 euro) als 
naslagwerk aan te schaffen.

De Ongelovige Thomas heeft een punt. 
Een handleiding voor kritisch denken. 
Johan Braeckman en Maarten Boudry.

De apostel Thomas geloofde niet dat Jezus uit de dood 
was opgestaan en eiste bewijzen. De herrezen zoon 
Gods nam het hem schijnbaar kwalijk en sprak: ‘Zalig 
zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Tja, als de wereld 
toch eens zo in elkaar stak. Nee, Thomas had best 
een punt. Een buitengewone gebeurtenis vereist een 
buitengewone verklaring. Het is dit punt van de criticus 
dat het middelpunt vormt van dit boek.

De auteurs, Johan Braeckman (hij was Socrates 
Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en 
doceert filosofie aan de UGent) en Maarten Boudry 
(studeerde wijsbegeerte en wetenschapsfilosofie 
en publiceerde eerder onder andere over 
pseudowetenschappen) bespreken historische en 
meer recente denkbeelden die zijn gebaseerd op 
drogredenen, foutieve intuïties en cognitieve valkuilen.
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waren dat de zon anders niet op zou komen. Maar even 
goed komen hedendaagse  wetenschappers terecht in 
de valkuil van de confirmation-bias, waarbij zij alleen 
die uitkomsten zien die passen in de verwachting. 
Achtereenvolgens bespreken de auteurs fenomenen 
als samenzweringstheorieën, hoaxen, zelfbedrog 
en cognitieve dissonantie. Ook religie, het 
bovennatuurlijke en (pseudo)wetenschap ontkomen 
uiteraard niet aan een kritische beschouwing. Kortom 
vanuit vele invalshoeken wordt op overtuigende wijze 
beschreven hoe cognitieve processen aan de basis 
liggen van het irrationele denken en van denkfouten. 
En iedereen is er gevoelig voor, dat ook nog!
Gelukkig blijft het hier niet bij en helpen de auteurs 
de lezer vervolgens hoe zich te wapenen tegen 
pseudowetenschappelijke en andere onzin. Jammer is 
dat de aandacht hier en daar soms even wegzakt door 
een wat te hoog filosofisch gehalte. Maar gelukkig is 
dat telkens maar van korte duur en vervolgt het boek 
dan snel weer zijn weg door de verbeelding van de 
lezer, door diezelfde denkprocessen die nooit meer 
dezelfde zullen zijn. Wie zal nog onbevangen kunnen 
denken of met overtuiging uit zijn geheugen durven 
putten na het lezen van dit boek? Zoals het hoort bij 
een dergelijk boek, is het betoog rijk voorzien van 
literatuurverwijzingen. En trouwens, de bij het boek 
behorende website (‘ongelovigethomas.be’) bevat ook 
nog eens vele internetlinks.

‘Iedereen zou dit boek moeten lezen’ beveelt een 
professor op de kaft aan. Zover wil ik niet gaan, maar 
een aanrader is het boek zeker. Het bevat een schat aan 
informatie over het functioneren van onze cognities, 
het ontstaan van vooroordelen, misconcepties 
en irrationele overtuigingen. Het stemt nederig, 
behoedzaam, maar maakt ook alert en biedt inzichten 
in onze omgeving en medemens. 
Het Belgische Liberales, een onafhankelijke denktank, 
heeft dit boek in 2011 uitgeroepen tot boek van het 
jaar. In 2012 is Nederland aan de beurt. Op de VG-
dagen zal Johan Braeckman op woensdagavond het 
congres openen met een hart onder de riem voor 
Thomas, want dat-ie een punt heeft moge inmiddels 
duidelijk zijn.

J .  Buitenhuis

Het boek onderbouwt fraai hoe onbetrouwbaar het 
denken van de mens kan zijn. Het eerste hoofdstuk 
– met de naar Milan Kundera verwijzende titel ‘de 
ondraaglijke lichtgelovigheid van de mens’ - begint 
met de heksenvervolging. In de Middeleeuwen 
werden vrouwen haast willekeurig, beschuldigd van 
onweerlegbare zaken als slapen met de duivel en 
het verkopen van de ziel. Voor ons zijn dat eeuwen 
later, als buitenstaanders, bizarre opvattingen. 
Voor een buitenstaander bevat elke cultuur bizarre 
opvattingen. Het boek is doorspekt met voorbeelden 
van bizarre denkbeelden, variërend van het geloof in 
marsmannetjes tot de overtuiging dat de aanslagen 
van 9/11 onderdeel waren van een complot van de 
Amerikaanse regering. Wat het boek met name sterk 
maakt is dat het onderbouwt waarom en op welke 
manier mensen tot absurde denkbeelden komen, hoe 
irrationele overtuigingen worden gevormd. Mensen 
blijken snel geneigd valse verbanden te leggen. Ze 
maken al gauw verkeerde statistische inschattingen 
en laten zich misleiden door hun waarneming en 
geheugen.

In ‘de kwetsbaarheid van ons brein’ en volgende 
hoofdstukken, wordt ons brein en cognitief 
disfunctioneren haast vilein ontleed. Het boek 
demonstreert dat onze hersenen geen databank zijn, 
waar informatie onaantastbaar in wordt gearchiveerd. 
Nee, de hersenen schaven bij, maken passend en 
voegen toe tot de oorspronkelijke aanleiding voor een 
waarneming of herinnering soms nauwelijks meer te 
herkennen is. Een gezicht dat door ons oog op zijn kop 
wordt waargenomen wordt door de hersenen niet als 
vreemd opgemerkt, maar gewoon herkend.  Mensen 
zien in alles dat ze tegenkomen graag patronen, 
doen in feite niets anders, en zien bijvoorbeeld in 
een bergstructuur op Mars een gezicht, Maria in een 
boom of figuren in wolken. Vanmorgen nog, zag ik 
een boomstronk aan voor een slapend paard. Bekend 
zijn ook de duivelse teksten in popliedjes, soms pas 
hoorbaar als een lied omgekeerd wordt gespeeld. Pas 
echt vervelend wordt het als het zien van patronen 
leidt tot irrationele causale verbanden, attributiefouten, 
zoals de Azteken mensen offerden omdat zij bang 
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Wetenschap of kwakzalverij?
Ben Goldacre.

In dit boek wordt op angstaanjagende en luchtige wijze 
de lezer meegevoerd in de strijd die de auteur voert 
tegen ‘onwetenschap’ en de industrie die de vruchten 
plukt van laten we het voorlopig maar houden op de 
‘argeloosheid’ van de mensheid.

Het boek is geen verzameling anekdotes en 
absurditeiten maar gaat met een natuurlijk crescendo 
van het geloven in de dwaasheid van de kwakzalver 
en het belang dat de media hieraan hechten via de 
trucs die de voedingssupplementenindustrie en de 
farmaceutische industrie hanteren, over naar de soms 
ronduit tragische gevolgen van het gebrek aan inzicht 
in statistiek en bewijsmateriaal.
De auteur probeert door deze opbouw de lezer de 
basistechniek bij te brengen die het beoordelen van wat 
als ‘wetenschappelijk’ aangeboden wordt gemakkelijker 
maakt. Gelijktijdig probeert hij de lezer de ogen te 
openen voor het gegoochel met woorden dat onder 
andere wordt gebruikt door alternatieve therapeuten, 
waardoor de argeloze beschouwer op een dwaalspoor 
wordt gebracht met als doel het verkopen van pillen 
en modieuze dieetoplossingen. In het verlengde 
hiervan gaat de auteur de strijd aan met dit soort quasi 
wetenschappers die artsen en patiënten zand in de 
ogen strooien. Uiteindelijk probeert de auteur de lezer 
duidelijk te maken dat de invloed van deze retoriek 
als gevolg kan hebben dat er fundamentele fouten 
optreden met ernstige gevolgen.

In het hoofdstuk over homeopathie wordt op lach-
wekkend eenvoudige wijze de vloer aangeveegd met 
de theorie die door de uitvinder, Samuel Hahnemann, 
aan het einde van de 18e eeuw het levenslicht zag.  Op 
volstrekt logische wijze worden de begrippen binnen 
de homeopathie onderuit gehaald. De auteur toont 
aan dat de begrippen placebo en blind gerandomiseerd 
onderzoek niet worden gebruikt. 

In het tweede deel besteedt de auteur aandacht aan de 
werkwijze van mensen die bezig zijn met alternatieve 
voedingsleer en die bestaat bij de gratie van de 
commerciële ruimte die zij zelf hebben geschapen. 
De auteur belicht de wijze hoe nutrionisten de boel 
verdraaien en data noemen zonder  ze juist weer te 
geven  met als doel het product aan de man te brengen. 
De belangrijkste les die de auteur naar mijn mening 
de lezer probeert bij te brengen is dat de verwijzingen 
naar literatuur ook verwijzingen zouden moeten zijn 
die echt te maken hebben met het onderwerp van het 
onderzoek en niet alleen maar bladvulling zijn en de 
schijn wekken dat er veel over geschreven is. Door 
gebruik te maken van de ‘luiheid’ van mensen om data 
niet te verifiëren kunnen nutrionisten hun product met 
verve verkopen op televisie en in de glossy magazines 
waardoor, ook door de onwetendheid van de journalist, 

het een glans krijgt die menig (radeloze) patiënt doet 
besluiten dit product dan maar te gaan gebruiken ook 
al wordt er vanuit de meer ‘gezonde’ gezondheidszorg 
geen effect van gezien.

Ronduit beangstigend wordt het deel dat gaat over 
de invloed die uitgeoefend werd in de strijd tegen 
Aids waarbij de antivirale middelen door nutrionisten 
juist als schadelijk werden neergezet en gesteld werd 
dat alleen hun middelen zouden helpen. De grootste 
boosdoener is Matthias Rath die zelfs een voorstander 
van het verstrekken van antivirale middelen voor 
het Internationale Gerechtshof wist te krijgen via de 
advocaat Brink, waarbij deze laatste in het slot van de 
aanklacht ronduit barbaarse straffen eiste.

Het laatste deel gaat vooral over de invloed die 
de media hebben door het onjuist weergeven van 
statistieken en de ronduit ernstige gevolgen die dit 
kan hebben. Zo wordt uitgebreid stil gestaan bij 
de zaak van Lucia de Berk en paniekverhalen over 
MRSA en BRM-vaccinatie. Door steeds meer en hoger 
geplaatste personen iets te laten zeggen, of juist iets 
niet, ontstond er een stortvloed aan verhalen over de 
effecten die BMR-vaccinatie kon hebben. Bewijzen 
hiervoor ontbreken nog steeds maar het verhaal van 
ernstige stoornissen zoals autisme blijft hardnekkig 
de ronde doen, zeker gevoed door de onkunde van de 
journalisten.

Al met al een boek dat verplichte kost zou moeten zijn 
voor eerstejaarsstudenten medicijnen maar zeker ook 
voor de al wat oudere genezers onder ons.

W.M. Brandt
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Deze tekst is een samenvatting van het proefschrift ‘Werken 
met pijn’ met beoogde verschijningsdatum november 2012. 
Het project werd gefinancierd door Stichting Instituut Gak.

Introductie

De meeste mensen met chronische pijn aan het 
bewegingsapparaat werken door zonder arbeids-
verzuim.1 Dat is een goede keuze, want uit onderzoek 
is gebleken dat werk in het algemeen bevorderlijk 
is voor de gezondheid en het welzijn van mensen.2 
Wetenschappelijke kennis over deze grote groep 
doorwerkers is echter schaars. Om onze kennis 
over werken met pijn te vergroten is in 2008 het 
wetenschappelijke onderzoeksproject ‘Werken met 
Pijn’ gestart. Daarin is onderzocht wat de kenmerken 
zijn van werknemers en zelfstandigen (werkenden) 
die doorwerken met pijn. Deze kenmerken worden 
vergeleken met de kenmerken van een groep werkenden 
met (fors) arbeidsverzuim. Zijn bijvoorbeeld, zoals in 
ander onderzoek wordt gesuggereerd, de gezondheid 
en het welzijn van doorwerkers beter dan van mensen 
met arbeidsverzuim? Uitgangspunt in dit project was 
dat mensen die doorwerken met pijn iets (goed) doen 
waarvan wij kunnen leren. Inzicht in factoren die 
bijdragen aan het blijven functioneren in werk van 
mensen met chronische pijn biedt mogelijk een goede 
basis voor preventieprogramma’s gericht op duurzaam 
blijven werken met gezondheidsproblemen en voor 
effectieve revalidatieprogramma’s gericht op arbeids- 
re-integratie.

Methode

In het project ‘Werken met Pijn’ is een aantal 
methoden gebruikt om te achterhalen welke factoren 
gerelateerd zijn aan doorwerken met pijn. Begonnen 
is met een systematisch literatuuronderzoek, 
waarin gezocht werd naar determinanten voor 
doorwerken met chronische pijn. Daarna zijn 21 
werknemers die werken met chronische pijn aan het 

bewegingsapparaat geïnterviewd, met als hoofdthema 
motivatie en succesfactoren voor doorwerken met 
pijn. Vervolgens zijn de fysieke, psychologische 
en sociale kenmerken van 119 doorwerkers en 122 
verzuimers verzameld en vergeleken. Tevens is bij 
beide groepen een belastbaarheidonderzoek uitgevoerd 
op basis van de methodiek Functionele Capaciteit 
Evaluatie (FCE), aangevuld met een registratie van 
het activiteitenniveau en activiteitenpatroon met een 
accelerometer (waarmee versnellingen worden gemeten 
hetgeen als maat voor activiteit kan worden gebruikt) 
gedurende vijf achtereenvolgende dagen. Tenslotte 
zijn werkvermogen en werkprestatie in beide groepen 
onderzocht door middel van zelf gerapporteerde 
vragenlijsten.

Overzicht van de resultaten

Het systematische literatuuronderzoek leverde slechts 
zeven wetenschappelijke artikelen op waarin werd 
gerapporteerd over doorwerken met chronische pijn 
aan het bewegingsapparaat.3 Lage emotionele belasting 
en laag ervaren fysieke beperkingen bleken gerelateerd 
te zijn aan doorwerken met pijn. De duur van de 
pijn, het catastroferen van pijn, zelfwaardering en 
huwelijkse staat waren consistent niet gerelateerd aan 
doorwerken met pijn. Doordat het hier in alle gevallen 
cross-sectionele onderzoeken betrof, is de bewijskracht 
niet hoog. Nader onderzoek is nodig om meer te  
weten te komen over mensen die blijven werken  
met chronische pijn aan het bewegingsapparaat.  
Dat onderstreept het belang van de studie ‘Werken  
met Pijn’.

De geïnterviewde doorwerkers bleken allen zeer 
gemotiveerd te zijn om aan het werk te blijven. Vier 
centrale motivatoren voor doorwerken met chronische 
pijn werden genoemd: werk als waarde, therapie, 
inkomen en verantwoordelijkheid.4 Geïnterviewden 
vonden in hun werk erkenning, waardering, sociale 
status, betrokkenheid bij de samenleving en een 
manier om zichzelf te ontplooien. Veel geïnterviewden 
ervoeren therapeutische aspecten van hun werk: 
het werk leidde af van de pijn, leverde energie, gaf 
structuur, sociale contacten en zelfrespect. Werk als 
inkomen was een belangrijke motivator, maar was voor 
de meeste geïnterviewden niet doorslaggevend in de 
beslissing om te blijven werken.

Werken met pijn: 
een ander referentiekader

H.J. de Vries*

* Drs. H.J. de Vries, promovendus bij het Centrum voor 

Revalidatie UMCG, Universiteit Groningen. 

(Co-)promotoren: Michiel Reneman, Sandra Brouwer, 

Jan Geertzen en Johan Groothoff. 

Correspondentieadres: h.j.de.vries@cvr.umcg.nl
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Als laatste motivator werd verantwoordelijkheid 
aangehaald. Men heeft hart voor de zaak, is loyaal 
naar collega’s, patiënt, leerling of klant en voelt zich 
onmisbaar. Er waren werknemers die bewust gezond 
leven, trainen, vroeg naar bed gaan, of dicht bij hun 
werk zijn gaan wonen en hun werk anders hebben 
georganiseerd, dit alles om te kunnen blijven werken 
ondanks de pijn.

Omdat werk zo belangrijk was voor de geïnter-
viewden, vertoonden zij gedrag dat doorwerken 
mogelijk maakte. Op het werk organiseerden zij 
voldoende regelmogelijkheden, aanpassingen of 
arbeidsvoorwaarden, zij veranderden de manier 
waarop zij omgingen met de pijn, vonden hun weg 
in de gezondheidszorg en vroegen zelf om hulp. Veel 
geïnterviewden maakten vanwege hun pijnklachten 
een carrièreverandering, of regelden een baan die wel 
voldeed aan hun fysieke capaciteiten.
De succesfactoren zijn ingedeeld in vijf thema’s: 
persoonlijke kenmerken, aanpassingsmogelijkheden, 
omgaan met de pijn, gebruik van de gezondheidszorg 
en pijncognities. Vaak werd doorzettingsvermogen 
genoemd als succesfactor, waarmee duidelijk wordt 
dat doorwerken met pijn niet altijd eenvoudig is. Een 
positieve houding, communicatieve vaardigheden, 
assertiviteit en zelfvertrouwen hielpen deelnemers 
hulp te vragen, grenzen te stellen om belasting en 
belastbaarheid in balans te houden, te onderhandelen 
met hun werkgever en initiatieven te nemen voor 
aanpassingen op het werk. De mogelijkheid om 
werktijd, werkplek of werktempo aan te passen stelde 
deelnemers in staat hun taken te blijven vervullen.

Pijncoping die als succesvol werd ervaren was divers: 
pijnstillers slikken, nauwlettend de grenzen van 
belastbaarheid in acht nemen (en dan juist geen 
gebruik van pijnmedicatie), de pijn negeren, actief 
blijven ondanks de pijn of de pijn accepteren en de 
energie richten op belangrijke waarden in het leven. 
Enkele geïnterviewden stelden dat zij nog werkten 
dankzij de gevolgde therapie, zoals fysiotherapie of 
multidisciplinaire revalidatie.

De belangrijkste karakteristieken van doorwerkers en 
verzuimers zijn uitgebreid beschreven in het originele 
(Engelstalige) artikel.5 De resultaten zijn visueel 
weergegeven in figuur 1. Gemiddeld waardeerden de 
doorwerkers hun kwaliteit van leven hoger dan de 
verzuimers in revalidatie. Doorwerkers rapporteerden 
een lagere pijnintensiteit, maar na multivariate analyse 
bleek dat de intensiteit van pijn niet significant 
bijdroeg aan de variantie van de onafhankelijke 
variabelen. Dus niet zozeer de pijn zelf, maar de 
manier waarop de pijn interfereerde in het dagelijks 
leven verschilde in de groep doorwerkers en die van de 
verzuimers. Gemiddeld hadden doorwerkers een hoger 
gevoel van eigen effectiviteit en beter ontwikkelde 
zelfmanagementvaardigheden. Zij waren beter dan de 
verzuimers in staat hun emoties te reguleren (minder 
emotionele rolbeperkingen; lagere bewegingsangst en 
catastroferende gedachten), hun aandacht te sturen 
(betere pijnacceptatie; minder snel afgeleid; betere 
levenscontrole; ‘mindful’) en te plannen (prioriteiten 
stellen; een balans vinden tussen activiteiten en rust; 
regelmogelijkheden verhogen). Een aantal van de 
factoren is multivariaat getoetst door middel van 
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Figuur 1: kenmerken van doorwerkers, verzuimers en gezonde werkenden. Hoe hoger de score op de y-as, hoe gunstiger. 

Van kenmerken met een 1 werden geen normscores gevonden.
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regressie-analyse. Daaruit bleek dat doorwerkers en 
verzuimers even actief waren in hun dagelijks leven. 
De doorwerkers hadden gemiddeld meer vertrouwen 
om met pijn te kunnen functioneren, minder 
bewegingsangst, minder catastroferende gedachten over 
pijn, een hoger gevoel van levenscontrole en een betere 
acceptatie van pijn. De manier waarop zij omgingen 
met problemen en de mate van neuroticisme was niet 
significant verschillend. Wat betreft werkfactoren bleek 
na multivariate toetsing dat de ervaren arbeidsbelasting 
in de verzuimgroep hoger was en dat werksatisfactie 
niet verschilde tussen de twee groepen.5

Gemiddeld bleken doorwerkers beter te presteren 
op een FCE. Echter, bij toetsing van de invloed 
van groepstatus (doorwerkers versus verzuimers) in 
een multivariate regressie-analyse bleek dat andere 
factoren een grotere invloed hadden op de FCE-
score dan de factor groepstatus. Vrouwelijk geslacht, 
hogere arbeidsbelasting, bewegingsangst en ervaren 
lichamelijke beperkingen bleken gerelateerd te zijn aan 
een lagere FCE-score. Verder bleek dat werknemers met 
chronische pijn aan het bewegingsapparaat, ongeacht 
of er al dan niet sprake was van verzuim, lager scoorden 
op een FCE dan gezonde werknemers.

Het activiteitenniveau van doorwerkers en verzuimers 
geregistreerd met accelerometers verschilde 30%. Ook 
na multivariate toetsing bleek dit verschil significant.6 
Het activiteitenpatroon verschilde niet significant 
(figuur 2). Werknemers die verzuimen ontberen 
werkstructuur en hun activiteiten gerelateerd aan 
werk zijn afwezig. Deze worden blijkbaar niet volledig 
gecompenseerd door andere activiteiten. Op den duur 
kan dit nadelig zijn voor de gezondheid, zowel fysiek 
(conditie, overgewicht) als mentaal (depressie).

Figuur 2: activiteitenpatroon gedurende de dag, 

met standaarddeviaties.

Veel doorwerkers rapporteerden een matig 
werkvermogen en werkprestatie. Niet pijnintensiteit, 
maar persoonlijke en werkgerelateerde factoren waren 
gerelateerd aan werkvermogen en werkprestatie. 
Doorwerken met pijn gaat blijkbaar ten koste van 
werkprestatie, hoewel deze daling vergeleken met 
normwaarden van gezonde werkenden niet groot was.7 
Bij doorwerkers lijkt de eigen effectiviteit voor pijn 
een modererend effect te hebben op werkvermogen en 
werkprestatie.

Figuur 3: werkvermogen en werkprestatie van verzuimers, 

doorwerkers en gezonde werkenden.

Conclusies

Het onderzoek ‘Werken met Pijn’ beschrijft een groot 
aantal kenmerken van werknemers met chronische 
pijn aan het bewegingsapparaat die werken ondanks 
de pijn, hetgeen bijdraagt aan de kennis en het 
begrip over duurzame inzetbaarheid van mensen 
met chronische pijn aan het bewegingsapparaat. 
Een vergelijking van doorwerkers en verzuimers die 
arbeidsrevalidatie volgen toont dat deze groepen 
in diverse factoren verschillen. In het onderzoek 
werd aangetoond dat de motivatie voor werk, 
zelfmanagementvaardigheden en het belang dat wordt 
toegekend aan pijn, belangrijke factoren zijn die 
werken met chronische pijn aan het bewegingsapparaat 
faciliteren. Omdat dit in principe beïnvloedbare 
factoren zijn, kunnen deze dienen als aangrijpingspunt 
om duurzame inzetbaarheid en preventie van 
arbeidsverzuim van mensen met chronische pijn aan 
het bewegingsapparaat te verhogen.
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De effectieve manier waarop deelnemende werknemers 
in het onderzoek met hun pijn omgingen en 
productief bleven kan anderen inspireren in hun 
inspanningen aan het werk te blijven. De bevindingen 
in dit onderzoek kunnen aanleiding zijn om in 
arbeidsrevalidatie meer aandacht te besteden aan 
het verhogen van zelfmanagement vaardigheden. 
Longitudinale studies over doorwerken met pijn zijn 
nodig om onze kennis over arbeidsparticipatie te 
verhogen.
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(Advertentie)

G.A. van Strien, sinds februari 2008 penningmeester van het 
GAV-bestuur, zal op de volgende algemene ledenvergadering  
in september aftreden. Wij zijn daarom op zoek naar 

een enthousiaste collega

die haar wil vervangen als penningmeester.

Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met R.G.J. Dick, 
secretaris van het GAV-bestuur via het contactformulier op 
de website of telefonisch (zie voor contactgegevens de ledenlijst 
op de website.
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