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Van de redactie
Aer frictus

Toen mij een aantal weken geleden gevraagd werd om 
‘Van de redactie’ te schrijven protesteerde ik zachtjes. 
Protesteerde, omdat ik na enige jaren prepensioen en 
pensioen in mijn ogen te ver verwijderd ben van het 
werkveld om daar nog iets zinnigs over te kunnen 
produceren. Zachtjes, omdat ik mij tegelijkertijd 
realiseerde dat het toch een eer is om in een 
prachtblad als de GAVscoop te mogen publiceren.
Ik gaf dat eerste aan maar er werd gezegd dat ik dan 
maar over niets moest schrijven en de column als 
subtitel ‘Gebakken lucht’ moest meegeven.
Makkelijk praten, dacht ik, over niets schrijven. Dat is 
niet niks. Vroeger kon ik dat wel, als ik tijdens de les 
briefjes uitwisselde met een van mijn vriendinnen. 
Bijvoorbeeld: 
Ik: ‘Bij wie zullen we ons huiswerk vanmiddag 

maken?’
Zij: ‘Jij bij mij en ik bij jou, goed?’
Ik: ‘Heel goed idee, dan doen we het morgen 

andersom.’
Zij: ‘Ik heb altijd goede ideeën, zo ben ik geboren.’
Ik: ‘Je stinkt.’
Et cetera, et cetera. We konden eindeloos zo doorgaan 
tot de lerares het briefje afpakte en we die middag 
behalve ons huiswerk maken ook strafregels moesten 
schrijven.

Ik besloot toch maar een poging te wagen en 
zegde toe het op mij te nemen. Wel vond ik de 
titel ‘Gebakken lucht’ niet passen bij de GAVscoop, 
vandaar de meer wetenschappelijk aandoende 
Latijnse titel.

Om mij toch een beetje voor te bereiden ben ik 
op internet op zoek gegaan naar de herkomst en 
betekenis van ‘gebakken lucht’. Als eerste kwamen 
er tot mijn verbazing links naar recepten. ‘Gebakken 
ijs’ kende ik wel, dat had ik al eens in een Chinees 
restaurant op de kaart zien staan hoewel ik me daar 
ook niets bij kon voorstellen. Hier werden echter 
soufflés bedoeld, dus een ovengerecht van lucht 
verpakt in bloem, melk en eiwit.
Niet te verwarren met souffles, ons artsen beter 
bekend. Wat een accent al niet kan doen! 

Volgens Van Dale – en zo kennen wij de uitdrukking 
allemaal – is de betekenis ‘grootspraak, bluf, niets’. 
Met andere woorden: verhalen die goed klinken 
maar inhoudsloos zijn. Voorbeelden hiervan zien 
we overal om ons heen, in de directe omgeving, in 
de politiek, maar vooral ook in de commercie. Het 
televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde heeft 
ooit een actie op touw gezet waarbij men foto’s op 

een website kon plaatsen van een product dat er in 
de verpakking uitzag om van te smullen maar dat 
thuis een kat in de zak bleek. Er waren heel aardige 
inzendingen bij.

‘Gebakken lucht’ in de betekenis van Van Dale komt 
ook voor in de medische wereld, in het bijzonder de 
wereld van de kwakzalverij en in mythen rondom 
gezondheid en ziekte.

In het recent uitgekomen boek van Frits van Oostrom 
‘Wereld in woorden, geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur 1300-1400’ wordt dat smakelijk beschreven. 
Een aantal voorbeelden:
- In een traktaat uit 1200 wordt geadviseerd om 

tijdens de coitus een rood lint om het hoofd van de 
vrouw te binden (waartoe dit zou moeten dienen 
wordt helaas niet vermeld).

- Een beproefde geneeswijze tegen jicht bestond 
onder meer uit een ritueel in de kerk waarbij de 
zieke tijdens de mis zeven grote kaarsen op het 
altaar liet zetten. Op de eerste kaars moest ‘zondag’ 
staan, op de tweede ‘maandag’, etc. Na afloop van 
de mis moest willekeurig één kaars van het altaar 
worden genomen. Op de dag die op de kaars stond 
vermeld diende de zieke voortaan zijn hele leven te 
vasten.

- Aan de Franse en Engelse koningen werd 
genezingskracht door handoplegging toegedicht. 

- Een bepaalde chirurg beweerde dat hij ooit met een 
vrouwelijke collega hersens die uit een hoofd waren 
geschoten ‘als een dooier uit een ei’ succesvol had 
teruggeplaatst.

- Men geloofde dat een hazenlip zou worden 
veroorzaakt door het eten van een haas tijdens de 
zwangerschap.

Yperman (1304) hoont het geloof in deze en 
soortgelijke wonderbaarlijke genezingen ‘die toch niet 
zullen gebeuren’ en steekt de draak met zieken die 
herstel verwachten van bezoek aan heilige plaatsen: 
ende si gaen dolen voer eenen sant met stocken ofte kersen 
ende dat hem die santen willen beraden.1

Deze Yperman is overigens ook van mening dat een 
chirurg geen nodeloze handelingen moet verrichten 
ter wille van inkomsten, en arme zieken moet hij pro 
deo bijstaan; van den riken neemt wel uwen salarijs. 
Daarentegen raadt een van zijn tijdgenoten zijn 
collega-chirurgen aan de zieke vooral te laten betalen 
zo lang deze nog pijn heeft (dum dolet, accipe); in die 
fase zal hij immers sneller zijn beurs willen trekken 
dan na zijn genezing.

1 en ze gaan de baan op voor een heilige met pelgrimsstaf of 
kaarsen in de hoop dat die hen dan zal bijstaan.
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Van het bestuur
De goede dokter

‘Loopt u maar even mee naar de balie!’ Het klinkt 
luid en duidelijk en galmt zelfs een beetje na in de 
ziekenhuisgang. De man tegen wie de woorden gericht 
zijn lijkt zich niet te verroeren. De aanvankelijke 
glimlach van de jonge dokter maakt plaats voor een 
frons van ergernis. Het gezicht van de man straalt een 
mengeling van verontschuldiging en wanhoop uit. 
Inmiddels is de afstand tussen beiden al een meter of 
tien. De arts draait zich om en wacht. Hij heeft zijn 
armen over elkaar geslagen en kijkt op zijn horloge. 
Alsof dat niet demonstratief genoeg is, wrijft hij met 
zijn rechterduim over het glas van zijn klokje. De tijd 
dringt. Maar voor wie eigenlijk? De vrouw twijfelt of ze 
op de man zal wachten of dat ze het bevel van de arts 
toch maar vast zal volgen. De patiënt is nu schuifelend 
in beweging gekomen, zijn schoenen maken een 
piepend geluid op het okergele marmoleum. Dat 
verhindert de arts niet een diepe zucht te slaken, die 
de vrouw niet ontgaat. Zij voelt inmiddels de druk 
om de arts niet verder te frustreren en heeft haar pas 
versneld. Ineens ervaart de man een voordeel van 
zijn eigen handicap. Door zijn traagheid heeft hij tijd 
gewonnen om het vliegensvlugge consult van zojuist 
nog eens aan zich voorbij te laten gaan. De specialist 
had hem er ondanks (of misschien kan ik beter zeggen: 
dankzij) zijn stellige bewoordingen niet van overtuigd 
dat juist deze operatie voor hem de beste optie zou 
zijn. De ingreep bleek toen hij bij de balie arriveerde 
al ingepland te zijn voor de volgende week. Verrassend 
efficiënt. Opnieuw galmde het. ‘U moet nu naar het 

opnameplein op de begane grond om meneer in te 
schrijven.’ De assistente sprak op een toon en met een 
stemvolume als tegen een dove demente bejaarde tegen 
de vrouw van begin 70 (een leeftijd die je haar lang 
niet zou geven…), waarbij ze deed alsof de man niet 
bestond. De vrouw knikte vriendelijk en dacht er het 
hare van.

De man in dit verhaal is mijn oom, ook hij is doof 
noch dement. Een intelligente man van 76, die tot een 
jaar of tien geleden maatschappelijk aanzien genoot. 
Nu lijdt hij aan de ziekte van Parkinson. Hij steekt zijn 
arm in die van mijn moeder. Broer en zus: twee zielen, 
één gedachte. Niet naar de opnamebalie dus. Eerst nog 
eens even een nachtje erover slapen.

Een goede dokter. Mijn moeder kan nog altijd met 
weemoed terugdenken aan onze huisarts van vroeger. 
Dat was nog eens een goede dokter! Je eigen dokter 
die altijd kwam als je dat als patiënt graag wilde. Bij 
nacht en ontij stond hij binnen een kwartiertje op de 
stoep. Hij maakte er geen probleem van zijn familie 
achter te laten bij het kerstdiner (die waren het gewend 
dus protesteerden niet), het deerde hem niet in het 
weekend zijn tuingereedschap te verruilen voor de 
stethoscoop en je hoorde hem zelfs niet morren als 
hij van het verjaardagsfeestje van zijn eigen zoon 
moest wegsnellen. Zoals die keer dat mijn broertje een 
strongmint-tictac-snoepje in zijn neus had gestopt dat 
er niet meer uit wilde. Of toen ik met Pasen ineens 
onder de gekke vlekjes zat en zo ijlde van de koorts, dat 
ik dacht dat mijn vader de paashaas was. Vanuit het 

Een andere passage die niet zozeer over ‘gebakken 
lucht’ gaat als wel ons eigen vak betreft en daarom 
toch vermeldenswaard is, betreft een citaat uit 
een rechtsboek van het begin van de 15e eeuw, 
handelend over ‘het geval dat iemand overboord valt 
en een ander staat erbij en pakt een haak om hem uit 
het water te vissen en raakt de drenkeling daarbij in 
zijn oog zodat deze aan één oog blind wordt; gesteld 
dat laatstgenoemde dan de ander daagt in rechte 
vanwege dit verlies: of dan degene die hem heeft 
opgedregd, verschuldigd is tot smartegeld’. Vonnis 
terzake van de schepenen jegens eiser: ga terug en 
spring op dezelfde plek opnieuw in het water, maar 

nu in uw eentje – en wend u dan bij goede afloop 
opnieuw tot de rechtbank...

Misschien een idee voor de huidige rechtspleging...

Uiteindelijk is de vrees dat het mij niet zou lukken 
om voor deze column minimaal 500 woorden te 
vinden die bij elkaar passen niet terecht gebleken. 
Vaak komt toch van het een het ander.
Om met Herman Finkers te spreken: ’Soms denk ik 
uren na en heb ik nog niks op papier, een andere keer 
bereik ik precies datzelfde in vijf minuten’. 

Nanke van Cappel len-de Graaf
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perspectief van een moeder die ongerust is over haar 
zieke kinderen is een betere dokter dan niet denkbaar. 
En hoewel huisartsen meestal al lang niet meer zo 
werken, zullen er vast nog steeds moeders zijn die 
ook zo’n huisarts zouden willen. Maar zijn dit dan de 
kwaliteiten van een goede dokter? 

De vraag rijst of er wel een objectieve maat is voor een 
goede dokter. Voor elk specialisme zijn er wel weer 
andere specifieke eigenschappen denkbaar die een arts 
tot een goede dokter maken. Zo ook zeker in ons vak. 
Wanneer is een medisch adviseur een goede dokter? 

Curatief werkend artsen worden door hun patiënten 
en collega’s geroemd als ze betrokken, warme dokters 
zijn, die altijd klaar staan voor iedereen en hun 
focus hebben op de zorg voor de patiënt. Een goede 
medisch adviseur is analytisch scherp, neutraal en 
wetenschappelijk, legt het accent op de inhoud, 
kan feiten en emoties goed scheiden. Die snijdend 

specialist die mijn oom wilde opereren gaf niet bepaald 
blijk van het bezit van de eerstgenoemde kwaliteiten. 
Had hij dan beter medisch adviseur kunnen worden? 
Natuurlijk niet. In de eed van Hippocrates staat 
duidelijk beschreven hoe elke arts zich moet gedragen. 
De bottom line is dat de arts de patiënt geen schade 
zal doen en dat hij goed naar hem luistert en hem 
goed inlicht. De eed is daarmee dus een bruikbare 
maatstaf voor een goede dokter, die geldt voor iedere 
arts. Van huisarts tot patholoog en van chirurg tot 
verzekeringsarts en medisch adviseur. 

Ik heb de ongedurige collega gegoogled. Knappe kerel, 
zelfverzekerde glimlach, tikje arrogant. Maar daar ging 
het niet om. Ik was benieuwd wanneer hij de eed had 
afgelegd. Ik schrok. Pas acht jaar geleden. Ik vroeg me 
af wie hem er op zou moeten attenderen dat hij de eed 
nog eens na zou moeten lezen. Ik hoop namelijk dat 
hij dat doet voordat de tuchtrechter hem dat een keer 
zal moeten vertellen.

Astr id B laauw-Hoeksma
voorzitter  GAV
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Door de ogen van ... 
H. Reinders

De wens om de wereld te verbeteren vormt een 
belangrijke drijfveer om columns te schrijven. In de 
eerste GASTscoop - van alweer twee jaar geleden - 
getiteld Over regels en strafregels bracht ik een aantal 
kwesties onder uw aandacht rondom het medisch 
advies. Ik meende in ieder geval vijf basisregels te 
kunnen formuleren en tot mijn genoegen zie ik dat 
er, ondanks de vermelding van de redactie onder de 
column dat u kon reageren, tot op heden geen reactie 
gevolgd is. Goed nieuws, want daar mag wellicht uit 
worden afgeleid dat wij het allen eens zijn over deze 
basisvoorwaarden. 

Of is dit een te optimistische gedachte? Laten wij 
eens bezien wat er de afgelopen twee jaar aan 
ontwikkelingen op het vlak van het medisch advies 
zijn geweest.

In voornoemde column stelde ik dat u tegenwoordig 
als een ware duivelskunstenaar in een en hetzelfde 
advies de claimant, de schadebehandelaar, de 
schaderegelaar, de arbeidsdeskundige, de jurist en 
wie al niet meer op een juiste manier wist voor te 
lichten en dat u het advies ook nog eens wist te 
gebruiken als databank van alle medische aspecten 
die u voor uw eigen oordeelsvorming van belang 
achtte. Zo langzamerhand wordt duidelijk dat zich 
hier nu toch problemen bij voordoen: genoemde 
disciplines hebben alle hun eigen wensen en vragen, 
en die laten zich vaak niet combineren. Zo kan of wil 
de claimant niet hetzelfde begrijpen als de jurist: de 
een wil erkenning, de ander juridische handvatten 
waarmee de zaak kan worden bepleit bij de tegenpartij 
of de rechter. De schadebehandelaar vindt wel dat 
hij naar vorm en inhoud een goed medisch advies 
heeft gekregen, maar durft dat vervolgens niet door 
te sturen uit angst ‘de sfeer te verpesten’. En als u 
veel medische gegevens in het advies opneemt als 
gedachtesteun voor een mogelijk vervolgadvies, dan 
vraagt de schadebehandelaar zich terecht af wat hij 
daar allemaal mee moet. Kortom, het wordt tijd het 
medisch advies terug te brengen tot de basis: een 

heldere medische analyse met beantwoording van de 
gestelde vragen. 

Hoe staat het verder met de destijds genoemde 
problemen rond het medisch advies?

Ik tref steeds minder verzoeken aan voor een 
neurologische expertise in geval van niet-
objectiveerbare klachten. Niet per se een verkeerde 
ontwikkeling, zo zou ik menen. Er bestaat, ook in de 
rechtspraak, echter een tendens om dan maar een of 
meerdere andere disciplines in te schakelen ‘nu je er 
met een neurologische expertise niet uitkomt’. Welke 
(al dan niet medische) discipline dat dan zou moeten 
zijn blijft daarbij helaas in het ongewisse. Min of meer 
populair bij claimanten is de verzekeringsarts. Goed 
te begrijpen is dat revalidatieartsen niet vaak gevraagd 
worden als expertise-arts. En de neuropsycholoog staat 
wel te dringen maar wordt, een enkele ongelukkige 
uitzondering daargelaten, in dergelijke gevallen nog 
niet tot zelfstandig deskundige benoemd.

De vraag is waarom er altijd een deskundige 
benoemd zou moeten worden in geval van niet-
objectiveerbare zaken. Moeten de medisch adviseurs 
van partijen niet zelf in staat worden geacht om op 
basis van alle verzamelde relevante gegevens tot een 
medische analyse te komen waarmee juristen kunnen 
toerekenen en de omvang van de schade kunnen 
vaststellen? De niet-medisch geschoolde maar wel in 
letselschadezaken ingevoerde jurist moet toch op zijn 
beurt weten om te gaan met niet strikt congruente 
medische analyses? En dat dan natuurlijk niet op basis 
van het fundamenteel onjuiste motto ‘na-dus-door’, 
een klassieke drogredenering.

Op dit punt aangekomen: er zijn medisch adviseurs 
die menen dat zij juridische causaliteit (bedoeld wordt: 
juridische toerekening) kunnen vaststellen en zich 
niet meer met (medische) causaliteit bezig hoeven te 
houden. Jammer. Er zijn ook medisch adviseurs die 
beide opties pogen te ontwijken door de introductie 
van een nieuw begrip: de ’knik’. Zij menen te weten 
dat één bepaald voorval, meestal een voorval waarvan 
de buitenstaander zou zeggen: ‘dat viel nog wel mee’, 
iemands leven jarenlang of misschien wel definitief in 
een negatieve richting afgebogen heeft. De levenslijn 
die ondanks tal van life events tot aan het voorval 
fraai en stabiel was, knikte volgens hen, met alle 

GASTscoop

Twee jaar later…
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Uitspraak Centraal Tuchtcollege  
voor de Gezondheidszorg

C. Hutchison*

Op 20 november 2012 is door het Centraal 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een uitspraak 
gedaan die om redenen van algemeen belang is 
aangeboden aan GAVscoop. Met deze uitspraak is de 
maatregel van waarschuwing, die door het Regionaal 
Tuchtcollege aan ondergetekende was opgelegd, 
gehandhaafd.

De redactie van GAVscoop heeft mij gevraagd om 
de casus in het kort voor u te schetsen en ik zal 
vervolgens ook mijn visie op deze uitspraak geven. Ik 
heb de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege zoveel 
mogelijk letterlijk voor u geciteerd, zodat u ook uw 
eigen mening kunt vormen.

De zaak speelt in 2004. 
Klager had een lijfrenteverzekering gesloten bij 
E.-Levensverzekering N.V. met premievrijstelling 

bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast had klager 
een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij E.-
Schadeverzekering. In 2001 deed klager wegens 
arbeidsongeschiktheid een beroep op de polissen 
bij E.-Schade (arbeidsongeschiktheid) en E.-Leven 
(premievrijstelling voor zijn levensverzekering).
Verweerster (ondergetekende) was destijds 
werkzaam voor E.-Schade als zelfstandig medisch 
adviseur. E.-Schade heeft aanvankelijk aan klager 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering verstrekt en 
na een medische expertise werd deze uitkering 
ingetrokken. De schadebehandelaar heeft klager 
hierover schriftelijk geïnformeerd en heeft de 
beslissing gemotiveerd met een verwijzing naar het 
resultaat van de verrichte psychiatrische expertise. 
Deze beschikking was gebaseerd op het medisch 
advies met hierin verwoord de conclusie van het 
rapport (’geen psychiatrische stoornis in engere 
zin’).

* Verzekeringsarts, RGA.

gevolgen van dien. Blijkbaar kenden zij de betrokkene 
voor en na het ongeval goed, anders zouden zij niet tot 
die vaststelling hebben kunnen komen. Mijn voorstel 
is om als medici niet meer te spreken over de ‘knik’ 
als basis voor het aannemen van beperkingen en 
invaliditeit zolang de term ‘knik’ niet is opgenomen in 
de DSM, en daar staan tegenwoordig toch aardig wat 
ziektecategorieën in.

Dan het punt van het wetenschappelijk gehalte van 
het medisch advies. Er is geen reden waarom aan het 
medisch advies minder wetenschappelijke eisen gesteld 
zouden moeten worden dan aan de behandeling van 
diabetes of hoge bloeddruk. Waarom zou de inhoud 
van een medisch advies niet evidence-based hoeven 
te zijn? Helaas moet worden vastgesteld dat het in 
deze adviezen, met name als het niet-objectiveerbare 
zaken betreft, veelvuldig schort aan voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing. 

Tot slot de twee laatste zondes die ik in mijn vorige 
column noemde. Recent ontving ik, uiteraard 
onbedoeld, bijlages bij adviezen waarin de opstellers 

zelf aan hun opdrachtgevers meldden dat hun 
formele adviezen onjuist waren. Blijkbaar dachten de 
betreffende medisch adviseurs hun opdrachtgevers 
hiermee te plezieren. In andere zaken werden stukken 
achtergehouden of werden gewijzigde stukken 
toegezonden. Dit soort praktijken doen de status en 
de geloofwaardigheid van de medisch adviseur geen 
goed en tasten het fundament van een zorgvuldige 
beoordeling aan. U hoeft, althans van mij, niet 
neutraal te zijn en u mag er zonder meer een eigen 
medisch oordeel op nahouden, maar dan wel een goed 
gefundeerd, objectief en onafhankelijk oordeel.

Is de wereld van het medisch advies beter geworden na 
de eerder genoemde column? Mwah. Wellicht dienen 
wij adviezen te gaan toetsen. Het handelen van de 
chirurg, de dermatoloog, de gynaecoloog om maar een 
paar voorbeelden te noemen en, tegenwoordig steeds 
meer, ook het deskundigenbericht, worden getoetst. 
Waarom dan niet het medisch advies en de medisch 
adviseur? Goedbevonden adviezen kunnen dan de 
basis vormen voor de schadeafwikkeling en bijdragen 
aan een kwalitatief goede claimbehandeling.
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Op 4 september 2004 heeft klager verweerster, als 
medisch adviseur E.-Schade, gemachtigd om aan 
de medisch adviseur van E.-Leven: ’op diens verzoek 
inlichtingen te verstrekken, welke deze nodig acht in 
verband met herbeoordeling mate van arbeidsongeschiktheid 
dit naar aanleiding van geestelijke en lichamelijke 
vermoeidheid, rug-, en elleboog- en middenrifproblematiek’. 
Op de machtiging heeft klager vermeld ’dossierstuk van 
F. (het psychiatrisch expertiserapport van psychiater 
F.) mag niet worden gebruikt ter informatie’.

De schadebehandelaar van E.-Schade heeft aan 
klager, bij brief van 17 december 2004, medegedeeld 
dat hij geen recht had op uitkering krachtens zijn 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze beslissing is 
door de schadebehandelaar gemotiveerd met een 
verwijzing naar de conclusie van de psychiatrische 
expertise zoals verwoord in het medisch advies. 
Deze brief, gericht aan verzekerde, is door de 
schadebehandelaar niet alleen aan verzekerde 
verzonden, maar ook per interne post naar E.-Leven.

Klager heeft het standpunt ingenomen dat verweerster 
haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden 
door niet te voorkomen dat de inhoud van het 
door psychiater opgetekende rapport bekend werd 
bij E.-Leven. Verweerster heeft aangevoerd dat de 
schadebehandelaar de betreffende brief aan klager 
op eigen initiatief aan E.-Leven heeft verzonden. 
Verweerster heeft erop gewezen dat verwacht had 
mogen worden dat de schadebehandelaar van E.-
Schade de afgeleide geheimhoudingsplicht zou 
naleven. 

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat, wat er ook 
zij van de door E.-Schade in de arbeidsovereenkomst 
vastgelegde geheimhoudingsplicht, het de primaire 
verantwoordelijkheid van de arts, als medisch 
adviseur van de verzekeraar, is om ervoor te waken 
dat ook de schadebehandelaar zijn of haar afgeleide 
geheimhoudingsplicht naleeft. 

Nu de arts wist van het bestaan van een polis van 
klager bij E.-Leven, van het bestaan van regelmatige 
contacten over klager tussen E.-Schade en Leven (NB 
Dit is de conclusie van het college; dit blijkt niet uit 
dossier: verweerster heeft eenmalig telefonisch contact 
gehad met de medisch adviseur van E.-Leven) en 
gezien het uitdrukkelijke voorbehoud ten aanzien van 
de inhoud van het rapport van psychiater F.,  
had verweerster extra oplettend moeten zijn, zodat  
de informatie van het rapport van F. niet bij  
E.-Leven terecht zou komen. Het had op de weg van 
de arts gelegen om te waarborgen dat dit niet zou 
gebeuren door de schadebehandelaar er nadrukkelijk 
op te wijzen dat de inhoud van de notitie niet aan 
E.-Leven ter kennis gebracht mocht worden. Nu de 
conclusie van het rapport van F. bij E.-Leven bekend is 
geworden en verweerster geen bijzondere inspanning 

heeft verricht om dit te voorkomen, kan haar dat 
tuchtrechtelijk worden verweten.

De tweede klacht betreft het verstekken van een 
expertiserapport van een longarts aan de medisch 
adviseur van E.-Leven door de medisch adviseur van 
E.-Schade. Na het uitbrengen van het rapport door 
psychiater F. werd arbeidsongeschiktheid geclaimd 
wegens longklachten door middenrifproblematiek. In 
dit kader is een expertise door een longarts verricht. 
De aanvraag voor dit onderzoek dateerde van voor 
de machtiging die op 4 september 2004 door klager 
is getekend. Op de machtiging stond als één van 
de redenen van de claim ’middenrifproblematiek’ 
genoteerd. Op 4 november is het rapport door de 
longarts uitgebracht.
Het Centraal Tuchtcollege oordeelt hierover dat 
logischerwijze de twee maanden eerder verstrekte 
machtiging geen betrekking op het rapport van 
de longarts kan hebben. Verweerster had moeten 
nagaan of klager er mee instemde dat de inhoud 
van dit rapport bekend werd gemaakt aan de 
medisch adviseur van E.-Leven. Dit geldt temeer 
nu klager al in zijn machtiging een uitzondering 
had gemaakt voor het rapport van F. Hieruit had 
afgeleid kunnen worden dat klager niet zonder meer 
instemde met doorgeleiding van alle informatie uit 
keuringsrapporten naar E.-Leven. Het beroep faalt 
c.q. ook deze klacht is gegrond.

Naar mijn mening getuigt de uitspraak van het 
Centraal Tuchtcollege van een zeer beperkte 
kennis van het traject van claimbeoordeling bij 
particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 
Mij is verweten dat ik mij niet verantwoordelijk voel 
voor wat de schadebehandelaar doet met de door 
mij verstrekte medische informatie in het medisch 
advies. Tijdens de zitting is er door ondergetekende 
onder andere op gewezen dat de schadebehandelaar 
een afgeleide geheimhoudingsplicht en een eigen 
verantwoordelijkheid heeft. Er is hierbij gerefereerd 
aan de geheimhoudingsplicht zoals vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomst en de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 
Het Regionaal maar ook het Centraal Tuchtcollege 
heeft dit niet gevolgd. Men lijkt een medisch advies 
te zien als onderdeel uitmakend van het medisch 
dossier en derhalve valt ook het toezicht hierop 
onder de verantwoordelijkheid van de medisch 
adviseur (het Regionaal Tuchtcollege verwees in dit 
kader ook nog naar de functionele eenheid).
Ik ben van mening dat dit niet mogelijk is, hoewel 
ik mij heel goed realiseer dat in een medisch 
advies veel medische informatie kan staan. Dit is 
echter de door de medisch adviseur vrijgegeven 
medische informatie die van belang wordt geacht 
voor de schadebehandeling. In deze zaak betrof 
dit de conclusie van het expertiserapport ’geen 
psychiatrische ziekte in engere zin’.
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Indien de zienswijze van de Tuchtcolleges 
wordt gevolgd dan betekent dit volgens mij dat 
onze adviezen in AOV-zaken, maar ook in de 
personenschade en ongevallenverzekeringen, moeten 
worden geschoond van alle medische informatie en 
dat wij de correspondentie van de schadebehandelaar 
niet alleen inhoudelijk moeten controleren, maar dat 
wij zelfs moeten toezien op een juiste adressering. 
Dit lijkt mij een ongewenste maar ook onmogelijke 
situatie. Het zou zich ook niet verhouden met de 
door colleges uitgesproken motiveringsplicht van de 
medisch adviseur: hij dient zijn conclusies immers te 
onderbouwen. 

Wel lijkt te overwegen om in de SLA’s (service level 
agreements) met opdrachtgevers hierover afspraken te 
maken en bijvoorbeeld in elk advies op te nemen in 
welk kader dit gebruikt mag worden. 
De tweede klacht gaat over het gebruik en geldigheid 
van een medische machtiging (NB Deze klacht 

is bij de zitting bij het Centraal Tuchtcollege niet 
mondeling besproken. Het Centraal Tuchtcollege 
neemt echter wel het oordeel van het Regionaal 
over). De uitspraak van het Centraal Tuchcollege 
houdt mijns inziens in dat, volgens het College, 
een machtiging geen betrekking heeft op medische 
feiten die ná het tekenen van de machtiging worden 
vastgesteld.
Alhoewel het achteraf gezien mogelijk beter was 
geweest om eerst bij betrokkene na te vragen of 
hij zich kon vinden in het doorsturen van dit 
expertiserapport, is er naar mijn mening wel 
gehandeld conform de richtlijnen. Op basis hiervan 
mag volgens mij dus ook informatie die na het 
tekenen van de machtiging is verkregen (en waarvan 
de inhoud dus ook nooit ten tijde van het tekenen 
bekend kan zijn geweest) worden verstrekt. Anders 
is, in tegenstelling tot de KNMG-richtlijn, een 
machtiging altijd slechts eenmalig geldig. 

De volledige uitspraak is te raadplegen op de site van 
de gavscoop, te bereiken via de link op www.gav.nl. 
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Samenvatting
Achtergrond
Herstel van gezondheid en terugkeer naar werk 
is belangrijk voor verkeersslachtoffers en voor de 
samenleving. De methode van claimafhandeling door 
verzekeringsmaatschappijen kan een rol spelen in 
gezondheidsherstel en terugkeer naar werk. 
Methode
Een nieuwe benadering van claimafhandeling voor 
verkeersslachtoffers bij een verzekeringsmaatschappij 
in Australië wordt vergeleken met de standaard 
afhandeling. De nieuwe aanpak richt zich op effectief 
communiceren met verkeersslachtoffers, vroegtijdige 
interventie, screening op nadelige prognostische 
factoren en focus op vroegtijdige terugkeer naar werk 
en/of dagelijkse activiteiten. Demografische gegevens, 
type letsel, en het herstel van gezondheid worden 
verzameld één en zeven maanden na het ongeval. 
Resultaten
Significante verschillen werden gevonden zeven 
maanden na het ongeval op ‘gevallen’ van depressie 
(p = 0,04), ervaren gezondheidsbeperking voor fysieke 
activiteiten (p = 0,03), en zelfgerapporteerde terugkeer 
naar normale dagelijkse activiteiten (p = 0,01), waarbij 
de nieuwe methode beter scoorde. De algemene 
gezondheid na één maand was een significante 
voorspeller voor zowel de algemene gezondheid (OR 
11,6, 95% CI 2,7 tot 49,4) als voor terugkeer naar 
dagelijkse activiteiten na zeven maanden (OR 4.6, 95% 
CI 2,3 tot 9,3).
Conclusie
Een paar positieve effecten op herstel van gezondheid 
bij verkeersslachtoffers werden gevonden door 
het introduceren van een nieuwe methode van 
claimafhandeling door een verzekeringsmaatschappij. 
Het is mogelijk effectief om vroegtijdig in de 

claimprocedure te focussen op die mensen met 
een laag ervaren algemene gezondheid en/of lage 
verwachtingen voor het herstel van gezondheid.

Trefwoorden
verkeersongeval, afhandeling van schadeclaims, 
herstel van gezondheid, terugkeer naar werk

Achtergrond
Letsels als gevolg van verkeersongevallen ontstaan 
wereldwijd regelmatig en hebben een grote invloed op 
het individu en de samenleving.1 
Het effect van financiële compensatie op herstel van 
gezondheid en terugkeer naar werk van deze mensen 
is in de afgelopen 10 jaar uitgebreid bestudeerd.2-4 
Niet alleen financiële compensatie, maar mogelijk ook 
de wijze van claimafhandeling door de verzekeraar 
zou effect kunnen hebben op herstel van gezondheid 
en terugkeer naar werk. Recentelijk concludeerden 
Casey et al. dat het proces van de claimafhandeling 
verbeterd zou kunnen worden door vroegtijdig die 
gezondheidsuitkomsten mee te nemen voor het 
inschatten van risico op vertraagd herstel.5 Heldere 
communicatie en professionele begeleiding naast 
een snelle inschatting van de ernst en prognose 
van het letsel zouden kunnen bijdragen aan herstel 
van gezondheid en daarmee het beperken van 
kosten voor verzekeraars en gezondheidszorg. 
Verzekeringsmaatschappijen zouden bij de 
afhandeling van schadeclaims niet alleen financiële 
bijstand moeten verlenen, maar ook ondersteuning 
moeten bieden bij het helpen vinden van de beste 
behandeling. 
In New South Wales (NSW, Australië) bestaat 
financiële compensatie op grond van een verplichte 
derdepartijverzekering voor mensen die gewond raken 
als gevolg van een auto-ongeval. Deze verzekering 
is onafhankelijk van de financiële middelen van de 
eigenaar of bestuurder van het motorvoertuig.6 
Compensatie kan worden verleend voor economische 
schade, niet-economische schade en medische 
(revalidatie) kosten. Met niet-economische schade 
wordt bedoeld: pijn, lijden en verlies van kwaliteit 
van leven. Er zijn in NSW twee soorten claims die 
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ingediend kunnen worden bij een auto-ongeval: 
kleine vorderingen tot een bedrag van 5000 AUD 
(zogenaamde ANF-claims) of een grote vordering van 
meer dan 5000 AUD (zogenaamde ‘personal injury 
claims’).
NRMA Insurance is een van de grotere verzekerings-
maatschappijen in Australië voor deze verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering voor autobezitters. 
Dit bedrijf ontwikkelde het Health Recovery 
Consultant (HRC) model voor de afhandeling 
van de kleinere claims in reactie op de in 2009 
voorgestelde wijzigingen van de overheidsregulator 
van verzekeraars: de NSW Motor Ongevallen Autoriteit 
(MAA).7 
De hypothese was dat het nieuwe model (HRC) 
zou kunnen bijdragen aan verbetering van 
gezondheidsherstel en terugkeer naar werk, een hogere 
tevredenheid over het proces van claimafhandeling 
en lagere claimkosten. In deze studie worden de 
resultaten beschreven met betrekking tot gezondheid 
en werkstatus voor de twee methoden van 
claimafhandeling en worden potentiële voorspellers 
voor herstel van gezondheid en terugkeer naar het 
werk geanalyseerd.

Methode
Een vergelijkende studie naar twee methoden  
van claimafhandeling binnen één verzekerings-
maatschappij bij schade voor verkeersslachtoffers.

Deelnemers
Volwassenen (>18 jaar) die letsel hadden opgelopen 
bij een verkeersongeval, en daarbij een claim voor 
minder dan 5000 AUD (ANF) indienden bij de 
verzekeraar (NRMA) binnen 28 dagen na het ongeval. 
Deelnemers werden uitgesloten voor de studie 
wanneer er sprake was van een catastrofaal letsel 
(overlijden), een ongeval in relatie tot het beroep (bijv. 
beroepsvervoer), een claim voor schadeloosstelling van 
familieleden, er binnen twee weken een advocaat als 
vertegenwoordiger werd ingeschakeld, er binnen twee 
weken toch een ‘personal injury claim’ werd ingediend 
of wanneer de claim al binnen twee weken werd 
afgehandeld.

De deelnemers aan de studie werden op volgorde van 
binnenkomst van de claim bij de ene of de andere 
groep ingedeeld. Omdat het in deze studie ging om 
een evaluatie van een mogelijke kwaliteitsverbetering 
ten opzichte van de bestaande procedure van de 
claimafhandeling werd geen toestemming van de 
ethische commissie nodig gevonden. 

Interventie
Het HRC-model verschilt van de gebruikelijke 
procedure door:
− een vroege en gerichte interventieservice 
− snelle screening van het risico op langdurige zorg
− advisering gebaseerd op evidence-based 

behandelingen 
− faciliteren en coördineren van overleg met de 

huisarts of behandelaar 
− snelle psychologische screening (binnen zes weken 

na de aanmelding) 
− faciliteren van een snelle terugkeer naar werk
− het volgen van een communicatieprotocol met de 

cliënt: heldere en duidelijke communicatie met het 
verkeersslachtoffer, en het kunnen (h)erkennen van 
mogelijk langduriger klachten zoals bijvoorbeeld 
langer bestaande pijnklachten 

− proactief oplossen van verschil van mening tussen 
slachtoffer en behandelaar

− snelle toestemming voor behandelingen die redelijk 
en nodig zijn

Deze onderdelen binnen het HRC-model waren 
beschreven in een protocol waarvoor ook een 
training was ontwikkeld. De claimbehandelaars in 
de interventiegroep kregen voortdurend training 
en begeleiding in het volgen van het protocol. De 
claimbehandelaars waren óf ervaren adviseurs 
in de letselschaderegeling óf adviseurs met een 
paramedische achtergrond. Zij konden gemiddeld 50% 
meer tijd nemen voor het behandelen van een claim 
dan met de reguliere procedure.

Controle
De reguliere claimafhandeling van de verzekeraar werd 
geregeld door letselschaderegelaars. Deze adviseurs 
werden niet geïnformeerd over het nieuwe protocol, zij 
kregen geen training, monitoring of feedback op hun 
werkwijze. 

Data verzameling
Een maand na het ongeval (baseline) werden 
demografische gegevens, gezondheid vóór het ongeval, 
ernst letsel, type claim, huidige gezondheid, werkstatus 
en terugkeer naar dagelijkse activiteiten verzameld 
door middel van een vragenlijst. 
Om de ernst van het letsel te bepalen werden zowel de 
pijn genoteerd (tussen 0 en 10), als het aantal letsels 
en de ernst van het letsel op zich. Gezondheid werd 
vastgesteld met de SF-12 (Medical outcomes Survey 
Short Form -12). Op basis van de SF-12 kunnen twee 
scores worden berekend: de fysieke component (MCS) 
en de mentale component (PCS). Beide scores kunnen 
worden afgezet tegen de gemiddelde score in een 
gezonde populatie. In dit onderzoek werd gebruik 
gemaakt van de populatie in Groot-Brittannië.8 
De mate van depressie en angst werd vastgesteld met 
behulp van de HADS vragenlijst (Hospital Anxiety 
and Depression Scale).9-10 Deze vragenlijst wordt veel 
gebruikt in de kliniek, en een cut-off score van meer 
dan 8 wordt gebruikt om een ‘geval’ van depressie te 
duiden. 
Het aantal claims dat na twee weken werd omgezet in 
een personal injury claim met wel of geen economisch 
verlies werd geregistreerd.
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Statische analyse
Baseline data van deelnemers werden geanalyseerd 
met behulp van een T-toets voor onafhankelijke 
groepen bij een normale verdeling of Mann-Whitney 
U testen bij een scheve verdeling. Chi-kwadraattoetsen 
werden gebruikt voor categorische data. GLM repeated 
measures werden gebruikt om het verschil ten opzichte 
van de baseline na zeven maanden te analyseren 
tussen de twee groepen. Univariaat analyses werden 
gebruikt om factoren te analyseren die geassocieerd 
waren met gezondheid en terugkeer naar dagelijkse 
activiteiten bij zeven maanden. Deze factoren werden 
vervolgens geïncludeerd als predictor variabelen in een 
(backward conditional) logistische regressie analyse.

Resultaten
In totaal werden tussen 22 juli 2009 en 15 februari 
2010 bij de verzekeraar 784 claims ingediend, waarbij 
345 claims voldeden aan de inclusiecriteria en de 
verkeersslachtoffers hun toestemming gaven voor 
deelname. Om verschillende redenen werden 28 
deelnemers alsnog uitgesloten. Van de 317 deelnemers 
hadden 186 beide vragenlijsten ingevuld. Er werden 
geen relevante verschillen gevonden tussen de 
deelnemers die wel of niet de vragenlijst na zeven 
maanden hadden ingevuld. 

Tabel 1 toont de baseline gegevens van de deelnemers 
in beide groepen. Van de deelnemers werkte 70% 
procent voor het ongeval. Van de letsels was 55% 
procent whiplashgerelateerd (WAD), gevolgd door 
meerdere wekedelenletsels. De groepen waren 
vergelijkbaar ten aanzien van type letsel, aantal 
letsels en ernst van het letsel. Op baseline was het 
zelf ingeschatte percentage herstel 58% (SD 27%) wat 
opliep tot 78% (SD 24%) na zeven maanden, zonder 
verschil tussen de twee groepen (T-toets, p=0,41). De 
meerderheid (87%) rapporteerde dat pijn op baseline 
aanwezig was met een gemiddeld niveau van 4,5 (SD 
2,6). Na zeven maanden was het gemiddelde niveau 
2,7 (SD 2,8) zonder verschil tussen de twee groepen 
(T-toets, p=0,92). Beide groepen verbeterden ook op 
het niveau van algemene gezondheid, waarbij op 
het domein ‘ervaren gezondheidsbeperkingen voor 
fysieke activiteiten’ er een verschil tussen de twee 
groepen werd gemeten, met een betere score voor de 
interventiegroep ten opzichte van de controlegroep 
(p=0,33).

Angst en depressie
Op baseline waren zowel angst- als depressie-
symptomen aanwezig bij beide groepen. Het aantal 
deelnemers dat positief scoorde voor angst of depressie 
verminderde met 14% na zeven maanden, resulterend 
in 31% van de deelnemers die positief scoorden op 
angst en 19% op depressie. Ten aanzien van het 
aantal ‘gevallen’ van depressie (score hoger dan 8), 
waren er na zeven maanden minder gevallen in de 
interventiegroep (p =0,044) dan in de controle groep.

Terugkeer naar werk en activiteiten
Van de deelnemers die werkten voor het ongeval 
(n=130) was 82% alweer deels of volledig teruggekeerd 
naar hun werk op baseline. Na zeven maanden waren 
er in deze groep nog zeven deelnemers die niet aan het 
werk waren (5%). In de controlegroep waren significant 
meer deelnemers die na zeven maanden aangaven nog 
niet volledig teruggekeerd te zijn op het oude niveau 
van hun dagelijkse activiteiten (F-toets, p=0,005). 

Type claims
Van de 186 ingediende claims werden er uiteindelijk 
56 omgezet in personal injury claims. Dit gebeurde 
vaker in de controlegroep (41% versus 25%; F-toets, 
p=0,04). Bij 43 van deze grotere claims was er ook 
een economische schadecomponent, waarbij er geen 
verschil was tussen de twee groepen (F-toets, p=0,14). 
Bij 21% van de claims was sprake van juridische 
inmenging zonder verschil tussen de twee groepen. 
Juridische inmenging was gecorreleerd aan de ernst 
van het letsel (Pearsons correlatie 0,44, p<0,001), 
aantal letsels (Pearsons correlatie 0.27, p<0,001), en de 
mate van tevredenheid met de verzekeraar (Pearsons 
correlatie -0,18, p=0,01). 

Voorspellers van gezondheid en terugkeer naar gebruikelijke 
activiteiten
Tabel 2 toont de factoren die op zichzelf gerelateerd 
waren aan terugkeer naar dagelijkse activiteiten. Uit 
de multivariate regressieanalyse bleek dat de eigen 
verwachte duur voor herstel van dagelijkse activiteiten 
(OR 0,42, 95% CI 0,26 tot 0,68), gezondheid op 
baseline (OR 2,60, 95% CI 1,05 tot 6,45), en wel of geen 
economische schadeclaim (OR 0,22, 95% CI 0,06 tot 
0,84) gezamenlijk een relatie toonden met het herstel 
van dagelijkse activiteiten na zeven maanden, en 
39,4% van de variantie verklaarden. 
Tabel 3 toont de factoren die geassocieerd zijn met 
een goede algemene gezondheid na zeven maanden 
(gemeten met de eerste vraag van de SF-12). Geen 
associatie werd gevonden met de ernst van het letsel, 
gemeten BMI, roken of het hebben van pijn op 
baseline. De multivariate regressieanalyse toonde dat 
algemene gezondheid op baseline (OR 4,01, 95% CI 
1,57 tot 10,25), samen met leeftijd (OR 0,96, 95% CI 
0,93 tot 0,98) en depressiescores (OR 0,86, 95% CI 0,78 
tot 0,95) significante voorspellers waren voor algemene 
gezondheid na zeven maanden en 84,9% van de 
variantie konden verklaren. 

Discussie
Deze studie evalueerde het effect van een bestaande 
methode van claimbehandeling voor schade bij 
verkeersslachtoffers ten opzichte van een nieuwe 
methode binnen een verzekeringsmaatschappij in 
Australië. Na zeven maanden werd een positief effect 
gemeten van de nieuwe methode voor het aantal 
‘gevallen’ van depressie, ervaren beperkingen voor 
fysieke activiteiten, en terugkeer naar dagelijkse 
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activiteiten.
Dit zou het resultaat kunnen zijn van de 
grotere mate van persoonlijke aandacht, kortere 
communicatielijnen, en het op evidence gebaseerde 
advies voor behandeling. De evaluatie toonde ook een 
paar voorspellende factoren voor gezondheidsherstel, 
die gebruikt kunnen worden voor de verdere 
ontwikkeling of verfijning van deze methode van 
claimafhandeling. De eerste vraag van de SF-12 
(’Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw 
gezondheid’) op baseline blijkt een goede voorspeller te 
zijn voor gezondheid na zeven maanden en terugkeer 
naar dagelijkse activiteiten. Deze vraag zou gebruikt 
kunnen worden bij een eerste screening door de 
verzekeraar. 
Binnen de bedrijfsgezondheidszorg zijn er veel studies 
die hebben aangetoond dat de door het slachtoffer 
zelf ingeschatte duur voor herstel en verzuim een 
belangrijke voorspeller is voor daadwerkelijk herstel 
en terugkeer naar werk .11-12 Het specifiek richten 
van revalidatieprogramma’s op deze doelgroep lijkt 
goede resultaten te boeken. Deze wetenschap zou 
goed bruikbaar kunnen zijn voor verzekeraars die 
zich bezighouden met letselschaderegeling. Het 
aantal letsels, de ernst van het letsel en de mate van 
pijn bleken gecorreleerd met de kans op juridische 
interventie bij de claimprocedure. Deze kunnen ook 
gebruikt worden voor een goede inschatting hiervan 
op baseline. 

In deze studie was vrijwel iedereen na zeven 
maanden weer terug aan het werk, maar toch had 
een aanzienlijk deel nog steeds last van angst- of 
depressieklachten. Vergeleken met de aantallen in 
de algemene bevolking bleek het aantal mensen met 
angstklachten overeen te komen met de algemene 
populatie in Groot-Brittannië, maar voor depressie 
waren na zeven maanden alleen de aantallen in 
de interventiegroep vergelijkbaar met de algemene 
populatie. Dit toont niet alleen de enorme impact 
die een verkeersongeval op een leven kan hebben, 
maar ook dat de methode van claimafhandeling deze 
in beperkte mate kan beïnvloeden. Het langdurige 
nadelige effect op gezondheid komt overeen met de 
literatuur die rapporteert dat verkeersslachtoffers 

met slechts milde fysieke letsels na één jaar nog 
steeds klachten kunnen hebben.13-14 Voortdurende 
medische en financiële problemen kunnen daarbij 
chronische stressoren worden, die nog eens extra 
belasting geven op de individuele coping en het extra 
zwaar maken om de psychologische gevolgen van 
een verkeersongeval te overwinnen. De resultaten 
van deze studie zijn niet helemaal vergelijkbaar met 
de studie van Buitenhuis et al. die rapporteerden dat 
leeftijd en concentratieproblemen een maand na een 
verkeersongeval voor individuen met nekklachten 
onafhankelijke factoren voor arbeidsongeschiktheid na 
één jaar waren.15 Ook was in de studie van Buitenhuis 
slechts 59% teruggekeerd naar het werk, terwijl in deze 
studie 95% binnen zeven maanden alweer aan het 
werk was. Het verschil kan mogelijk verklaard worden 
door verschillende sociale zekerheidstelsels of de 
gemiddeld lagere ernst van letsels bij de deelnemers. 

Een zwakte van deze studie is het gebrek aan 
informatie over de mate van ‘compliance’ aan de 
interventie. Er zijn geen exacte data beschikbaar 
over de extra tijd die de medewerkers van de 
verzekeringsmaatschappij hebben gebruikt voor het 
volgen van het protocol of in hoeverre het protocol 
precies is gevolgd. Er is wel aan de deelnemers 
gevraagd in welke mate zij contact hebben gehad met 
de claimbehandelaars en hoe de contacten zijn ervaren 
(data niet gepresenteerd), maar deze geven alleen een 
kwalitatief beeld. Toekomstige studies zullen de mate 
van ‘compliance’ beter moeten registreren. 

Samenvattend lijkt deze nieuwe methode van 
claimafhandeling door een verzekeringsmaatschappij 
enkele positieve effecten op gezondheidsherstel na 
een verkeersongeval te hebben in vergelijking met 
de bestaande methode. Voor de toekomst is aan te 
raden deze methode verder te verfijnen om juist die 
slachtoffers van een verkeersongeval die een groter 
risico lopen op chronische problemen en klachten 
zo snel mogelijk op te sporen en de beste zorg aan te 
bieden. Meer onderzoek is wel nodig om nog beter 
te begrijpen welke onderdelen van deze nieuwe 
methode met name kunnen bijdragen aan een beter 
gezondheidsherstel. 
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 Totaal Controle groep Interventie groep Test statistic
 (n=186) (n=63) (n=123) 
Leeftijd gemiddelde (SD)  46.5 (18.7) 44.2 (15.8) T-test, p=0.38
Man n (%) 63 (34) 21 (33) 42 (34) F-test, p=1.00
BMI  26.8 (5.9) 25.0 (4.0) T-test, p=0.05
Roken n (%) 14 (7) 4 (6) 10 (8) F-test, p=0.78
Zeer goed of excellente  147 (79) 47 (75) 100 (81) F-test, p=0.34 
gezondheid vóór het ongeval n  
(%)
Opleidingsniveau n (%)    X2, p=0.31
HBO/WO niveau 60 (32) 18 (29) 42 (34) 
MBO niveau 63 (33) 19 (30) 44 (36) 
Lagere/middelbare school 63 (33) 26 (41) 37 (30) 
Werkstatus voor het ongeval     F-test, 
n (%)*    p=0.61
Werkend 130 (70) 42 (68) 88 (72) 
Niet werkend 54 (30) 20 (33) 34 (28) 
Type letsel n (%)    X2 p=0.52
WAD  108 (58) 35 (56) 73 (60) 
Weke delen meervoudig 23 (12) 8 (13) 15 (12) 
Weke delen enkelvoudig 12 (7) 5 (8) 7 (6) 
Orthopaedisch 20 (10) 6 (10) 14 (11) 
Gewrichten  9( 5) 4 (6) 5 (5) 
Anders 13 (9) 5 (9) 8 (7) 
Aantal letsels gemiddelde (SD) 2.5 (1.8) 2.6 (1.7) 2.5 (1.9) T-test p=0.86
Ernst Letsel MAIS gemiddelde 1.8 (2.4) 2.1 (2.7 1.7 (2.2) T-test p=0.39
(SD)

Tabel 1 – Baseline gegevens deelnemers  
WAD = whiplash associated disorder
* er ontbreken twee data
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Variabele B SE OR CI
    
Goede algemene gezondheid  1.53 0.36 4.61 2.28-9.29 
op baseline
Hogere mate van pijn  -0.30 0.08 0.74 0.64-0.86 
op baseline
Economische schade claim  -1.50 0.56 0.22 0.08-0.66 
ingediend 
Hogere baseline score op  -0.16 0.04 0.86 0.80-0.92 
depressie
Verwachte duur langer voor  -1.07 0.24 0.34 0.21-0.56 
terugkeer naar gebruikelijke  
activiteiten 

Tabel 2. Univariate analyse van predictor variabelen voor terugkeer naar gebruikelijke activiteiten  
 zeven maanden na het ongeval 

Variabele B SE OR CI
    
Goede gezondheid vóór het  2.45 0.74 11.62 2.73-49.37 
letsel plaatsvond
Goede gezondheid op  1.99 0.42 7.28 3.18-16.64 
baseline 
WAD* 0.85 0.40 2.34 1.07-5.13 

Hogere leeftijd -0.04 0.01 0.96 0.94-0.98 

Economisch schade claim  1.69 0.75 0.18 0.04-0.80 
ingediend
Hogere baseline score  -0.16 0.04 0.85 0.78-0.93 
op angst 
Hogere baseline score  -0.20 0.04 0.83 0.76-0.91 
op depressie 
Baseline PCS score 0.17 0.03 1.09 1.05-1.14 

Baseline MCS score 
 0.06 0.01 1.06 1.02-1.09

Tabel 3. Univariate analyse van predictoren voor goede of excellente algemene gezondheid  zeven maanden na het ongeval
WAD= Whiplash associated disorder
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Voordracht gehouden op de GAV-ledenvergadering  
van 24 januari 2013 te Almere

Over waarom het moeilijk is om gelukkig  
te worden van je werk

M. de Bree*

* Menno de Bree is als filosoof/ethicus werkzaam bij het 
UMC Groningen. Daarnaast verzorgt hij filosofische 
lezingen en denktrainingen voor diverse bij- en 
nascholingsprogramma’s. Contact: info@mennodebree.nl.

Toen ik op een dag, heel lang geleden, bij een vriendje 
op bezoek was hoorde ik toevallig zijn vader, een wat 
norse, maar niet onvriendelijke man, aan iemand 
anders vertellen dat hij ‘allemaal streepjes’ op zijn 
slaapkamermuur had gezet. Hij, die vader dus, kon 
over drie jaar met pensioen en die duizend-en-nog-
wat streepjes stonden symbool voor ‘hoe lang hij nog 
moest’. Ik was toen waarschijnlijk een jaar of acht, 
maar ik weet nog goed dat ik gegrepen werd door de 
onmacht en de troosteloosheid van het beeld van die 
forse man, die elke avond een streepje wegpoetste – 
als een kind dat de dagen voor zijn verjaardag aftelt.

Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen – of die  
vader zijn pensioen heeft gehaald, en of zijn 
leven daarna draaglijker is geworden –, maar het 
is opvallend hoe zo’n klein verhaal, een incident 
bijna, dat je als kind zijdelings en onbedoeld hebt 
opgevangen, altijd bij je kan blijven en tot een privaat 
symbool kan worden van een type persoon  
of problematiek die je steeds in andere gedaanten 
weer tegenkomt.

Ik moest in ieder geval direct weer aan hem denken 
toen een arts me een paar maanden geleden vertelde 
dat hij geneeskunde was gaan studeren omdat hij 
dacht dat werken als arts hem ‘gelukkig zou maken’. 

‘Maar als ik toen zou hebben geweten wat ik nu 
weet’, vervolgde hij, ‘dan had ik waarschijnlijk voor 
iets anders gekozen’. Ik stond hier wel van te kijken, 
want deze arts had het naar objectieve maatstaven 
echt ‘gemaakt’: hij is een gerespecteerd en geliefd 
arts-onderzoeker, met een mooie staat van dienst en 
een goed inkomen. Hij merkte op dat hij natuurlijk 
wel altijd veel van huis was geweest en dat dit grote 
consequenties heeft gehad op zijn relatie en op de 
ontwikkeling van zijn kinderen. En hij stelde zichzelf 
de vraag of hij er goed aan had gedaan om zoveel 
kaarten op zijn werk te zetten. Was hij daardoor de 

facto gelukkiger geworden – of ongelukkiger? Het was 
geen retorische vraag; het antwoord stond voor hem 
nog niet vast. Maar dat de vraag niet direct met een 
volmondig ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden viel, dat was 
voor hem ook al een teken aan de wand.

Op zich is het niet verwonderlijk dat het moeilijk 
is om aan te geven of je gelukkig bent of niet, en 
in hoeverre werk bijdraagt of afbreuk doet aan dat 
geluk. ‘Geluk’ is een ingewikkeld begrip, en het 
staat voor iets (een stemming, een evaluatie, een 
stand van zaken?) wat we allemaal willen bereiken 
of continueren. Iedereen streeft immers naar geluk, 
zo leerden de oude Grieken al, en niemand wil 
ongelukkig zijn. Maar die klassieke denkers wezen er 
ook al fijntjes op dat het moeilijk is om aan te geven 
waarin dit geluk nu precies gelegen is, en hoe we 
het kunnen realiseren. Ook nu lijkt het me dat veel 
mensen (waaronder ikzelf) niet precies weten wat zij 
onder ‘geluk’ verstaan en wat hen gelukkig maakt. 
Hoe komt het bijvoorbeeld dat we zoveel dingen 
doen die ons wel belangrijk toeschijnen, maar ons 
vaak uiteindelijk juist ongelukkig(er) maken?

De les die het voorval met de-vader-van-mijn-
vriendje me heeft geleerd is in ieder geval dat je 
geluk samenhangt met je handelen. Geluk is niet iets 
wat er ‘is’ en er altijd zal zijn maar iets wat een gevolg 
of een (bij-)product lijkt te zijn van wat je doet, hoe 
je doet wat je doet en wat je overkomt. Hoe vaak zijn 
we immers ‘domweg gelukkig’? Zou je een tevreden 
slapende baby gelukkig willen noemen (baby’s ‘doen’ 
immers vrij weinig: zij hebben geen bewuste doelen, 
werken niet aan projecten), of alleen maar tevreden? 

Veel van wat we doen en wat ons overkomt, doen 
we of overkomt ons binnen de context van ons 
werk. Ga maar na: we zijn enorm veel tijd kwijt aan 
werk en opleiding, we brengen onze beste jaren (en 
beste perioden van de dag) werkend door, en veel 
van onze energie en aandacht gaat exclusief naar 
ons werk waardoor we ’s avonds en in het weekend 
moeten uitrusten om vervolgens weer ‘vol aan de 
bak te kunnen’. Het ligt voor mij dan ook voor de 
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hand om te denken dat de dingen die we doen en die 
ons overkomen op het werk van grote invloed zijn 
op ons geluk. Misschien moeten we zelfs wel zeggen 
(zoals de Britse filosoof Alain de Botton suggereert) 
dat werk dé omgeving is waarin we tegenwoordig 
ons geluk realiseren, en dat andere mogelijke 
omgevingen (liefde, relaties) in dit opzicht minder 
belangrijk zijn.

Mijn idee is dat als Alain de Botton gelijk heeft en 
wij dus inderdaad met name gelukkig willen worden 
door of binnen ons werk, het er niet best voor ons 
uitziet. Werk zou een bron van geluk kunnen zijn, 
maar is (zo lijkt het verhaal van de vader-van te 
illustreren) in ieder geval ook een bron van ongeluk. 
En ook als we denken dat werk ook de mogelijkheid 
biedt om geluk te realiseren, dan nog lijkt het me 
dat dit geluk moeilijk te bereiken is. Waarom ik dat 
denk zal ik later uitleggen. Ik moet eerst ingaan op 
de vraag naar wat we bedoelen als we zeggen dat we 
‘gelukkig zijn’.

Als we zeggen dat we gelukkig zijn, bedoelen we in 
ieder geval dat we ons gelukkig voelen. Dit positieve 
gevoel zou ook stabiel moeten zijn, denk ik, en een 
lange termijn voort moeten duren, zoals Aristoteles 
ook al opmerkte. Als iemand zich even prettig 
voelt, en daarna vier dagen niet, dan vind ik niet 
dat je diegene ‘gelukkig’ zou kunnen noemen. Als 
je het soms naar je zin hebt op je werk, maar het 
overgrote deel van de tijd niet, kun je niet zeggen 
dat je gelukkig bent op je werk. Je hebt het soms 
naar je zin, je geniet mogelijk af en toe – maar dat 
zou ik nog geen geluk willen noemen. Het oordeel 
dat je gelukkig bent, is dus een algemeen evaluatief 
oordeel, dat betrekking heeft op een langere tijd van 
je leven. Vaak zeggen mensen dan ook pas achteraf 
dat ze ‘toen, in die en die periode’, echt gelukkig 
waren – maar als je die mensen ‘toen’ had gevraagd 
of zij op dat moment gelukkig waren, had je mogelijk 
een ander antwoord gekregen.

Arendt

Schopenhauer

Sartre

Verder denk ik dat zowel de kwaliteit van je werk-
zaamheden als de vraag hoe je die werkzaamheden 
uitvoert (je zou dit de kwaliteit van je karakter 
kunnen noemen), ook van belang zijn. De Britse 
filosoof John Stuart Mill maakte al een onderscheid 
tussen ‘higher’ en ‘lower’ pleasures en stelde dat 
het geluk ontleend aan ‘lower pleasures’ inferieur 
is aan het geluk dat ontleend is aan zaken waar je 
meer moeite voor moet doen, waarvoor je hogere 
geestesvermogens moet gebruiken, et cetera. Mill 
vond daarom ook dat je beter een ongelukkig 
persoon kon zijn dan een gelukkig varken, en beter 
een ongelukkige Socrates, dan een gelukkige gek.

Wat je van Mill’s standpunt ook vindt (sommigen 
vinden het elitair) – op zich biedt het idee dat geluk 
iets te maken heeft met iets doen waar we onze meest 
complexe vermogens moeten inzetten, interessante 
perspectieven. Je zou dan als het ware van buiten 
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kunnen vaststellen of iemand gelukkig is – het gaat 
dan niet om de eigen evaluatie van de (on)gelukkige, 
maar meer om de vraag of iemand geslaagd (geluk-t) 
is. Misschien is het zelfs zo dat iemand vanuit het 
ene, ‘subjectieve’ perspectief gezien ongelukkig is, en 
vanuit het andere, meer ‘objectieve’ perspectief juist 
erg gelukkig (misschien is de arts die ik hierboven 
aanhaalde daar een voorbeeld van).

Nu is het denk ik zo dat werk, vanuit beide geluks-
perspectieven bezien, een bron van ongeluk kan 
zijn. Onder ‘ongelukkig zijn’ versta ik hierbij niet 
hetzelfde als ‘niet-gelukkig zijn’. Net als dat iemand 
die niet-arm is, niet meteen rijk hoeft te zijn, en 
dat iemand die niet-ziek is ook niet meteen gezond 
(althans, volgens de WHO), is de afwezigheid van 
ongeluk nog iets anders dan geluk. Dit betekent dat 
als je binnen je werk je bronnen van ongeluk hebt 
geëlimineerd, je nog niet per se direct ook gelukkig 
bent.

Maar wat zijn nu die bronnen van ongeluk? Er zijn 
er vele, en een ieder die werkzaam is in een wat 
grotere organisatie zal de volgende lijst moeiteloos 
aan kunnen vullen. Zo zijn er: reorganisaties waarbij 
niet wordt gekeken naar wat jij hebt gedaan, collega’s 
die er met jouw ideeën vandoor gaan, onrechtmatige 
gronden voor beloningen, minder competente 
collega’s die opeens wel promotie maken (of je baas 
worden), de besluiten waarbij vorm voor inhoud gaat, 
korte termijn voor lange termijn, en simpel voor 
complex, eindeloze vergaderingen om futiele zaken, 
situaties waarin je ongewild onderdeel wordt van 
machtspelen en politiek-strategische overwegingen, 
mensen die ten koste van anderen hun particuliere 
agenda willen doorvoeren, situaties waarin je moet 
bijdragen aan doelen die de jouwe niet zijn, de eeuwig 
wederkerende modes, en de impressies dat in cycli 
steeds weer dezelfde discussies worden gevoerd (en 
het daarbij behorende moedeloze gevoel dat je ‘alles 
al een keer gezien hebt’). Ook je eigen functioneren of 
je beperkingen kunnen een bron van ongeluk zijn. Ik 
noem bijvoorbeeld de ervaring dat je op een gegeven 
moment de dynamiek niet meer bij kunt benen, je 
kennis niet meer voldoet of irrelevant is geworden, 
je nieuwe IT-toepassingen niet meer begrijpt of niet 
goed gebruikt, je jongere collega’s niet meer bij naam 
kent, en dat je door een aftakelende fysiek niet meer in 
staat bent om jezelf te blijven concentreren, langzamer 
werkt, of niet meer zo goed met je handen kunt werken 
als eigenlijk nodig is.

Nu zou je kunnen zeggen: ‘iedereen overkomt dit 
soort zaken. Geluk is niet gelegen in wat je overkomt, 
maar juist in hoe je met die zaken omgaat’. Dit lijkt 
me echter een te optimistische visie. Ik beschouw het 
goed omgaan met ongeluksbronnen als noodzakelijk 
reparatiewerk – omdat deze zaken je ongelukkig doen 
voelen (subjectieve visie) en omdat zij het moeilijk of 

onmogelijk maken om jezelf te richten op datgene wat 
echt van waarde is (objectieve visie). Dat repareren 
is op zich al lastig genoeg (anders zouden we er niet 
ongelukkig van worden, immers), maar het repareren 
zelf bestaat uit niets meer dan het opheffen van de 
bronnen van ongeluk – wat nog iets anders is dan 
positief bijdragen aan geluk. Tegelijk is mijn idee dat er 
erg veel bronnen van ongeluk zijn, en dat het omgaan, 
neutraliseren of ‘tackelen’ ervan ook erg veel tijd en 
energie kost. Sommige mensen maken daar weer hun 
baan van, om anderen ongemak uit handen te nemen, 
maar het is opvallend dat zij vaak zelf niet in staat 
zijn om de bronnen van ongeluk binnen hun eigen 
professionele leven te omzeilen.

Mijn idee is dus dat het werkende leven veel elementen 
kent die het moeilijk maken om zelfs maar toe te 
komen aan het realiseren van geluk. Maar stel nu 
dat werk geen bronnen van ongeluk in zich bergt of 
dat die bronnen niet zo veeltallig en moeilijk zijn 
dat zij het bereiken van positief geluk niet in de weg 
staan, dan nog lijkt het niet eenvoudig om gelukkig te 
worden in je werk – veel lastiger dan dat mensen (en 
ook ik) geneigd zijn om in eerste instantie te denken.

De reden waarom ik dit denk is dat met het wegvallen 
van de traditionele waardeoriëntaties (dit is wat 
filosofen soms bedoelen als ze het hebben over ‘de 
dood van God’) wij opeens zelf moeten uitmaken 
wat belangrijk is en waarin onze waarde als mens 
en de waarde van de dingen die we doen gelegen is. 
Vroeger werden deze oriëntaties ons aangereikt door 
de maatschappij waarin we leefden, maar nu zijn deze 
niet vanzelfsprekend meer. Het punt is dat we ze wel 
nodig hebben en we ze dus zelf moeten ontwikkelen: 
we moeten zelf bepalen welke doelen voor ons de 
moeite waard zijn om na te streven – iemand (of iets) 
anders doet het niet. Mijn vermoeden is dat werk de 
plaats is waar we vinden dat we dat actief moeten 
doen. Simpel gesteld: om een betekenisvol, gelukt 
bestaan te kunnen hebben (en je daarom ook gelukkig 
te kunnen voelen), moet je zelf inhoud geven aan dat 
leven – en de plek waar je dat doet, is je werk.

Deze mogelijkheid tot zelfbepaling lijkt aan de ene 
kant een bevrijding van traditionele kaders, een 
opening naar een zee van mogelijkheden. Maar nader 
bezien kan deze vrijheid ook een vloek zijn en een 
zware verantwoordelijkheid. De Franse filosoof Jean 
Paul Sartre, een belangrijke denker in dit verband, 
vond dan ook dat de mens gedoemd is tot vrijheid. 
Want hoe doe je dat, zelf je doelen stellen, inhoud 
geven, jezelf ontwerpen?

Dit zijn moeilijke vragen, maar in ieder geval is 
duidelijk dat het antwoord aan een aantal criteria 
moet voldoen. Ten eerste moet je een antwoord 
hebben. Geen antwoord hebben betekent geen 
zelfontwerp hebben – en dat betekent dat je bestaan 
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niet gekozen en niet gelukt is. En als je een antwoord 
hebt, dan moet dat antwoord jouw antwoord zijn, 
dus authentiek, van jou, uit jezelf, en iets ‘waarvoor 
je kunt staan’. En omdat dat antwoord kenmerkend 
is voor jou, voor wie je bent, en hoe jij ‘in het leven 
staat’, moet dat antwoord dus ook een antwoord 
zijn dat afwijkt van de rest – het moet anders, en zo 
mogelijk ook beter zijn dan wat anderen doen. Een 
positief verschil betekent een meer gelukt leven. En 
als je daarin slaagt – dan is dat mooi en schitterend.

Ik zie dat echter als een erg grote opgave (die we 
onszelf opleggen), en daarmee een grote, zeker 
niet ondenkbeeldige kans op falen, omdat de lat 
te hoog ligt, het teveel moeite kost om jezelf te 
onderscheiden, het maken van onderscheid ook 
altijd een ‘grijze massa’ veronderstelt (je kunt 
alleen maar een winnaar zijn als er ook verliezers 
zijn) of omdat het werk of het leven simpelweg 
te weinig mogelijkheden biedt voor deze vormen 
van zelfontwerp. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de 
werkdruk te hoog is, dat het werk te veel bestaat 
uit het volgen van onpersoonlijke routines, 
of doordat de aandacht die nodig is om deze 
verantwoordelijkheden voor jezelf op te nemen 
simpelweg door gevoelens van vermoeidheid en 
geestelijke ‘bezetheid’ niet altijd of niet genoeg op te 
brengen is.

Natuurlijk is het zo dat de schets die ik hier geef 
weinig grijsnuances kent – nuances die er in de 
praktijk natuurlijk wel zijn. Maar waar het mij om 
gaat is dat er een zekere existentiële onrust bestaat. 
We kunnen niet meer (zoals die vader van mijn 
vriendje) besluiten om werk als een noodzakelijk 
kwaad te zien – het lukken op het werk is niet alleen 

van belang omdat het fijn is om een baan te hebben 
waarbij alles goed gaat, maar ook omdat mislukken 
op je werk ook lijkt te betekenen dat je mislukt bent 
als mens (en andersom). Deze extra lading maakt het 
werk wellicht extra leuk en uitdagend, maar de kans 
dat je niet genoeg slaagt is groot en de prijs die je 
daarvoor betaalt is hoog. De combinatie van werk en 
geluk blijft daarom een gevaarlijke.

Wat nu? Ik heb geen recept om gelukkig te worden, 
maar ik denk wel dat het mogelijk is om het 
ongelukkig-worden door werk te verminderen. Zo is 
het van belang om na te denken wat je onder geluk 
verstaat (wanneer je je gelukkig voelt, en wanneer 
je jezelf als gelukt beschouwt), en wat de plaats van 
zaken als geld, carrière, status, maar ook hobby’s, 
gezin, relatie, vriendschappen binnen dat idee van 
geluk zich tot elkaar verhouden. Verder lijkt het 
raadzaam om ongeluk niet altijd als een persoonlijk 
probleem op te vatten, maar als een systeemfout – het 
hoort er tot op zekere hoogte nu eenmaal bij, het 
overkomt ons allemaal, en de wereld lijkt er niet op 
gemaakt om ons gelukkig te maken. Misschien is het 
verstandig hier ook een houding bij te ontwikkelen, 
een karakter dat zich kenmerkt door empathie en 
mededogen (anderen vallen immers even hard als 
jij – je bent wellicht wel beter, maar ook niet heel veel 
beter dan de rest), maar ook door een zekere lichtheid, 
wat ironie, gevoel voor absurditeit en humor. Het is 
absoluut niet verkeerd om ambitieus te zijn of iets te 
willen bereiken en daar trots op te zijn, maar je moet 
je niet vereenzelvigen met je doelen, het bereiken 
ervan, of met de vraag of anderen wel voldoende zien 
hoe geweldig je bent (geweest). Voor je het weet wordt 
je trots, star en bozig – en daar wordt echt niemand 
gelukkiger of gelukter van.

Literatuur
Aristoteles (1999) Ethica. Groningen: Historische Uitgeverij.
Alain de Botton (2009). The pleasures and sorrows of work. New York: Pantheon books.
Will Buckingham ea (2012). Het grote filosofieboek. Amsterdam: Veen.
Byung-Chul Han (2012). De vermoeide samenleving. Amsterdam: Van Gennep.
Roman Krznaric (2012). Werk vinden dat bij je past. Amsterdam: Arbeiderspers.
Arthur Schopenhauer (1993) Er is geen vrouw die deugt. Amsterdam: Arbeiderspers.

De afgebeelde kunstwerken zijn gemaakt door Eveline van Duijl, kunstenares.
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Sociale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
eind 2012

S. Knepper*

In december 2011 (GAVscoop 2011; nr. 3: 78-79) 
beschreef ik de ontwikkelingen van het beroep 
op de sociale arbeidsongeschiktheidsregelingen in 
de voorgaande jaren. Daarvoor werd geput uit de 
periodieke verslagen van het UWV-kenniscentrum. 
Inmiddels verschenen vier volgende verslagen 
waarvan de essentie in dit artikel wordt samengevat. 
Aannemelijk is dat het gebruik van de diverse 
arbeidsongeschiktheidsregelingen ook particuliere 
verzekeringen beïnvloedt dan wel onderhevig is aan 
soortgelijke maatschappelijke invloeden. De in verdere 
details geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar de 
website van het UWV (uwv.nl/kenniscijfersonderzoek). 

WAO

De WAO werd acht jaar geleden vervangen door 
de WIA. Nadien is er vrijwel geen instroom meer 
geweest. Toch maakten eind 2012 nog altijd 400.000 
mensen gebruik van de WAO vanwege aanspraken 
van vóór die tijd. Daarmee is dit nog altijd veruit 
de omvangrijkste arbeidsongeschiktheidsregeling. 
De uitstroom versnelde de afgelopen jaren tot 
45.000/jaar omdat de babyboomers inmiddels de 
pensioengerechtigde leeftijd bereiken. 

WIA

Het aantal aanvragen WIA groeit gestaag vanwege 
de vergrijzing – hoe ouder, hoe hoger het risico. 
Verder is er stijging door heronderzoeken na eerdere 
afwijzingen. Ten slotte spelen nog andere factoren, 
waar nader onderzoek naar wordt verricht een rol. 
De groei vlakt wat af, er zijn nu ongeveer 170.000 
uitkeringsgerechtigden. Binnen de regeling is 
een vrijwel constante doorstroom van WGA (niet 
duurzaam arbeidsongeschikt, max. 70% uitkering) 
naar IVA (duurzaam, max. 75%) waardoor het aandeel 
van de IVA langzaam zal stijgen van 26% nu, naar 
mogelijk 40% omstreeks 2040. De doorstroom betreft 
voornamelijk mensen die volledig arbeidsongeschikt 
zijn in de WGA, dat gebeurt vooral bij klassieke 
somatische aandoeningen, op hogere leeftijd en bij een 
langere arbeidsongeschiktheid. 
Het aandeel van psychische hoofddiagnosen in 
de WIA is het afgelopen decennium gedaald van 

37% naar 31%, daarnaast heeft nog eens 10% een 
psychische nevendiagnose. Bij de jongeren heeft 
meer dan 50% een psychische hoofddiagnose, bij 
ouderen minder dan 20%. De belangrijkste diagnose 
is depressieve stoornis, gevolgd door overspanning en 
posttraumatische stressstoornis. 
Ongeveer 35% van alle aanvragen wordt afgewezen, 
doorgaans omdat geconcludeerd wordt tot minder dan 
35% arbeidsongeschiktheid. De helft van deze mensen 
doet een beroep op de WW. In juni 2012 betrof dat 
bijna 13.000 mensen, 4% van het totaal aantal WW-ers 
op dat moment. Uit onderzoek blijkt dat diegenen die 
weer aan het werk komen een positievere kijk hebben 
op werk, gezondheid en mogelijke arbeidsduur. Leeftijd 
is een belangrijke voorspeller van werkhervatting, 
maar de invloed van de gezondheidsbeleving is groter. 
Bij een onderzoek waarin verschil werd gemaakt 
met de door de verzekeringsartsen ‘geobjectiveerde 
gezondheidstoestand’ werden vier profielen van 
hervatting blokkerend gedrag herkend. Het ging om 
slachtofferschap, acceptatieproblematiek, piekeren en 
gebrekkig zelfinzicht. Het verslag beschrijft bij deze 
typologieën passende interventies. Mogelijk zouden 
verzekeringsartsen er hun voordeel mee kunnen doen, 
maar overigens wordt ook gesignaleerd dat eenmalig 
contact zich niet goed voor interventies leent.

* Verzekeringsarts, RGA.
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Ziektewet 

De Ziektewet bestaat nog steeds voor de zogenaamde 
‘vangnetters’ – mensen zonder dienstverband. De 
instroom omvat arbeidsongeschikte uitzendkrachten 
(circa 40%), zwangeren (circa 25%), werklozen (circa 
10%), ’einde-dienstverbanders’ (circa 15%) en een 
restgroep. De totale instroom neemt af, voornamelijk 
als gevolg van de malaise in de uitzendbranche 
maar ook doordat uitzendbedrijven naar het eigen 
risicodragerschap overstappen. Daarbij is er een 
verschuiving naar oproepkrachten. 
De vangnetters leveren als groep na twee jaar 
51% van het totale beroep op de WIA, wat 
neerkomt op ongeveer het dubbele van het 
arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers met een 
vast dienstverband. Er werd nader onderzoek gedaan 
naar het aandeel van de ‘einde-dienstverbanders’, 
mensen van wie het arbeidscontract afloopt tijdens 
verzuim. Hun aandeel steeg tot 2009 sterk, dat 
jaar waarschijnlijk ook als gevolg van ontslag en 
faillissement door de crisis. Voordat dit verzuim in 
beeld komt bij het UWV heeft het gemiddeld al bijna 
vier maanden geduurd. In 2009 bereikte 42% van deze 
populatie de WIA na een verzuimduur van twee jaar. 
De verslagen besteden inhoudelijk aandacht aan 
verzuimbegeleiding in de Ziektewet. Daarbij wordt 
verwezen naar de richtlijn over psychische stoornissen 
van de NVAB. Daaruit blijkt dat er wetenschappelijk 
bewijs is dat begeleiding gericht op het functioneren 
en herwinnen van controle over eigen leven in 
geleidelijk stapsgewijze opbouw bijdraagt aan 
werkhervatting. Dat is beter dan de klachtbeleving 
centraal te stellen. Bij deze tijdcontingente aanpak 
horen frequentere contacten met passende 
interventies in de werkcontext. De overstap naar een 
organisatiebrede daadwerkelijke toepassing van zo’n 
model voor de Ziektewet waarbij de professionals 
voldoende tijd krijgen moet nog gemaakt worden. 

Wajong

Het al jaren groeiende beroep op de Wajong temperde 
in 2011 voor het eerst in tien jaar en stabiliseerde 
in 2012 op 16.000/jaar. Er zijn nu bijna 230.000 
uitkeringsgerechtigden. De afvlakking van de groei 
houdt verband met de invoering van de nieuwe 
Wajong in 2010. Die kent een uitkeringsregeling 
(geen arbeidsmogelijkheden), een werkregeling 
(perspectief op enige vorm van werk) en een 
studieregeling (schoolgaand). De werkregeling is 
een soort equivalent van de WGA (niet duurzaam 
arbeidsongeschikt). Destijds werd op grond van 
de ernst van de beperkingen van de doelgroep 
geschat dat circa 40% gebruik zou maken van de 
uitkeringsregeling. Een flink deel heeft namelijk 
dermate ernstige verstandelijke beperkingen dat 
deelname aan het arbeidsproces moeilijk voorstelbaar 
is. Maar voorlopig blijkt dit aandeel slechts 8%, 

52% doet een beroep op de werkregeling en 40% 
op de studieregeling. Uit analyses blijkt wel een 
aanmerkelijke doorstroming van de studieregeling 
naar de werkregeling. Op 27-jarige leeftijd eindigt 
de werkregeling en moet definitief beoordeeld 
worden wat de arbeidsmogelijkheden zijn, waarbij 
de reïntegratieinspanningen betrokken worden. 
Aangezien de gemiddelde leeftijd bij instromen 
in de werkregeling 22 jaar is, zal het nog jaren 
duren voordat duidelijk wordt hoeveel mensen 
toch alsnog in de uitkeringsregeling terechtkomen. 
Op voorhand is het moeilijk mogelijkheden tot 
loonvormende arbeid voor altijd uit te sluiten, 
een soortgelijk probleem als zich ten aanzien 
van de claimbeoordeling IVA (blijvend volledig 
arbeidsongeschikt) voordoet. 

WAZ – algemeen beeld

De WAZ – een publieke regeling voor zelfstandigen 
– werd in augustus 2004 gesloten. De verplichte 
premie bedroeg destijds ongeveer 2200 euro/jaar, de 
uitkering maximaal 70% van het minimumloon. De 
populatie in de WAZ was relatief ouder, was meer 
gedeeltelijk werkzaam en telde minder psychische 
stoornissen dan de WAO, mogelijk een weerspiegeling 
van selectie van ‘healty workers’ onder zelfstandigen. 
Er zijn nu nog 22.000 uitkeringsgerechtigden. 
In totaal telt de sociale verzekering daarmee nu 
820.000 langdurig arbeidsongeschikten, ruwweg 
150.000 minder dan op het toppunt van het oude 
stelsel en bovendien bij een aanmerkelijk grotere 
arbeidsparticipatie. Al nam het aantal verzekerden 
in loondienst in 2012 (‘niet-flexibele arbeidsrelaties’) 
voor het eerst in lange tijd met ongeveer 100.000 
af tot ruim 4,8 miljoen. Er zijn 1,5 miljoen flexibele 
arbeidsrelaties. Tenslotte nog bijna een miljoen 
zzp’ers en zelfstandigen. De populaties hebben enige 
overlap. 

Bespreking

Het zou aardig zijn eens te onderzoeken wat de 
wisselwerking is tussen sociale en private regelingen. 
Menig medisch adviseur kent de ergernis over 
cliënten die schijnbaar zonder deugdelijke grond 
jarenlang volledig arbeidsongeschikt zijn en 
blijven in het kader van WAO, WIA of WAZ, en 
daaraan aanspraken menen te ontlenen. Anderzijds 
kent menige in de publieke sector werkzame 
verzekeringsarts de ergernis over voortslepende 
letselschadeprocedures die cliënten fixeert in 
boosheid, behoefte aan genoegdoening en erkenning. 

De onderzoekers van het UWV schetsen 
herkenbare gedragspatronen die werkhervatting 
bij arbeidsongeschikten kunnen blokkeren. Het 
onderscheid dat zij maken tussen ‘geobjectiveerde 
gezondheidstoestand’ en gedragspatronen komt wat 
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kunstmatig over. In essentie is arbeidsongeschiktheid 
een uiting van gedrag, daarbij zijn hele ziektebeelden 
die nagenoeg volledig door gedrag bepaald worden 
de afgelopen decennia binnen het medische domein 
getrokken. 

Van alle psychische stoornissen komen 
angststoornissen onder de bevolking het meest voor, 
vooral bij vrouwen. Binnen de angststoornissen 
komen fobieën het meest voor, de gegeneraliseerde 
angststoornis wordt lang niet altijd als zodanig 
herkend. Nu blijkt dat bij WIA-toekenningen PTSS 
de meest voorkomende angststoornis en derde 
psychische diagnose is. Het verzekeringsgeneeskundig 
protocol angststoornissen vermeldde in 2004 al dat 
PTSS destijds de meest vastgestelde angststoornis 
onder WAO-instromers was. Heeft PTSS zoveel 
meer consequenties voor het functioneren dan de 
andere angststoornissen? Wordt de diagnose wel 
correct gesteld? Hebben al deze mensen inderdaad 
een levensbedreigende gebeurtenis meegemaakt, 
zijn de herbelevingen wel uitgevraagd? Het begrip 
‘trauma’ was de afgelopen decennia onderhevig 
aan een stevige begripsinflatie. Gelijktijdig werd de 
oorspronkelijk voor PTSS bedoelde behandeling met 
EMDR een soort panacee voor allerlei psychische 
klachten, waardoor de diagnose wellicht te 
gemakkelijk (‘late onset’, ‘gemaskeerd’, ‘atypisch’) 
wordt gesteld. Kortom: ook dit vraagt om nader 
onderzoek.

De doorstroming van WGA naar IVA toont – 
weliswaar op kleinere schaal – een reprise van het 
polderdrama dat de WAO zozeer parten speelde. 
De regeling nodigt uit tot gezamenlijk afschuiven 
van verplichtingen door belanghebbende partijen 
naar de collectiviteit. De werknemer krijgt onder de 
IVA 5% meer uitkering en de werkgever hoeft geen 
premie te betalen. De regeling is ontworpen om 
bedrijven te verlossen van verplichtingen tegenover 
arbeidsongeschikte werknemers die vrijwel zeker 
zullen overlijden. Maar de regeling is uiteindelijk 
voorzien van allerlei nuances en ook arbeidskundige 
overwegingen over hervattingkansen. Het 
door UWV voor de beoordeling ontwikkelde 
duurzaamheidkader laat zich daardoor lezen als een 
soort ‘Wortsalat’. Dat nodigt uit tot opportunistisch 
gebruik, ook door herverzekeraars die zich ernstig 
verkeken hebben op het aandeel premievrije IVA, 
dat veel lager uitviel dan ze hadden verwacht. Welke 
bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur 
wil het voor zijn rekening nemen te verklaren 
dat mensen met allerlei chronische pijnklachten, 
psychische klachten of op zichzelf niet ernstige 
lichamelijke aandoeningen nooit meer zullen 
kunnen werken dan wel daar een ‘geringe kans’ op 
hebben – het IVA-criterium? Een ethisch dilemma 
dat in een commerciële omgeving soms gemakkelijk 
lijkt te verbleken.

De Ziektewetbeoordeling van de vangnetters is 
een voortdurend probleem. Van een populatie 
van ongeveer 2 miljoen mensen met een tijdelijke 
of flexibele arbeidsrelatie of een WW-uitkering 
ontvangt 51% een WIA-uitkering, terwijl dat het 
geval is bij 49% van de 5 miljoen werknemers met 
een vast arbeidscontract is. Ruwweg betekent dit dat 
het arbeidsongeschiktheidsrisico van de vangnetter 
ongeveer tweemaal zo groot is. Het is weinig 
aannemelijk dat vangnetters zoveel meer beperkingen 
hebben. Wel dat zij allerlei sociale belemmeringen 
hebben, die bij werknemers met een vast 
dienstverband minder voorkomen. Te denken valt 
aan gebrekkige scholing met slechte beheersing van 
de Nederlandse taal, verslaving, schuldproblematiek, 
gebroken gezinnen en – last but not least – een 
marginale positie op de arbeidsmarkt. Worden 
dergelijke factoren ten onrechte bij de beoordeling 
gemedicaliseerd? En hoe gebeurt dat dan? Welke 
rol speelt de gezondheidszorg? Er valt weinig te 
verwachten van begeleiding door laagfrequente 
contacten met verzuimende mensen zonder werk. 
Van ‘tijdcontingente begeleiding’ kan in die context 
al helemaal geen sprake zijn. Bovendien moet de 
publieke sector bezuinigen. Het hemd is nader dan 
de rok: met successievelijke maatregelen wordt de 
Ziektewet langzaam uitgekleed. Zo geldt sinds januari 
het criterium ‘gangbare arbeid’ waardoor de meesten 
al na één jaar geen recht op uitkering meer zullen 
hebben, zoals medio 2013 zal blijken. 

Het bekende verzekeringsgeneeskundige criterium 
‘geen duurzaam benutbare mogelijkheden’ geldt niet 
voor de Wajong, omdat elk denkbaar arbeidsvermogen 
(ook zeer gedeeltelijk, met begeleiding of subsidies) 
meegenomen moet worden. Sinds een aantal jaren 
prevaleert ‘arbeidsparticipatie’ immers boven alles. 
Het is duidelijk dat er zo ernstige beperkingen kunnen 
zijn, dat deelname aan het arbeidsproces ook met 
allerlei voorzieningen geen realistisch perspectief 
is. Maar het is arbeidsdeskundigen niet gelukt daar 
vanuit hun vakgebied criteria voor te formuleren. 
Zodoende regeert het voordeel van de twijfel en 
komen voorlopig alleen evident en zeer ernstig 
gehandicapten in de uitkeringsregeling terecht. Veel 
jongeren en hun begeleiders zullen dat optimisme op 
prijs stellen: hoop doet leven. Maar ongetwijfeld gaat 
het beroep op de uitkeringsregeling de komende jaren 
flink oplopen. 

Een simpele rekensom (figuur) leert dat de tien 
jaar geleden ingezette daling van het totaal aantal 
arbeidsongeschikten binnen enkele jaren tot stilstand 
komt boven de 800.000 zodra de krimp van de 
WAO de groei van WIA en Wajong niet langer 
overtreft. Daaraan zal ook het verschuiven van de 
pensioengerechtigde leeftijd voor een populatie met 
een hoog arbeidsongeschiktheidsrisico een bijdrage 
leveren.
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De specialisten van het Specialisten Expertise Centrum hebben een ruime ervaring op het  
gebied van:

letselschade / arbeidsongeschiktheid / medische aansprakelijkheid

DR.  H.W. M.  A N T E N DR.  M. J. H. M.  H E R PE R S DR.  F. A. J. M.  VA N DE N W I L DE N BE RG
DR.  A. J. A.  DE L OU W N E U R O - C H I RU R G I E  C H I RU R G I E -T R AU M A TO L O G I E
N E U R O L O G I E  V E R Z E K E R I N G S G E N E E S K U N D E

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
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S E C   S P E C I A L I S T E N  E X P E R T I S E  C E N T R U M

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
WAO 769 792 802 785 765 703 639 596 558 522 486 444 406
WIA         59 81 110 138 161
WAZ 57 56 56 56 55 53 47 43 39 34 30 26 23
WAJONG 127 131 134 138 142 147 156 167 179 192 205 216 226
TOTAAL 953 978 993 979 963 904 842 806 835 829 832 825 816

Aantal arbeidsongeschikten x 1.000
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Voordracht gehouden op het seminar van SCOR Global Life  
op 26 en 27 september 2012 te Keulen

Diabetes mellitus

I. Heiermann en T. Trompetter*

Bei der 15. Versicherungsmedizinischen Jahrestagung 
der SCOR Global Life Deutschland stand dieses 
Mal der Diabetes mellitus im Mittelpunkt. 
Themenschwerpunkte waren – neben einem 
allgemeinen Überblick über die Erkrankung – 
insbesondere die Auswirkungen des Diabetes auf die 
Mortalität, das Risiko der Berufsunfähigkeit sowie die 
Pflegebedürftigkeit im Alter.

Volkskrankheit Diabetes Mellitus 
-- Demoskopische Entwicklung, 
Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie

Der Diabetes mellitus ist die häufigste chronische 
Erkrankung in Deutschland, die mit verkürzter 
Lebensdauer, eingeschränkter beruflicher 
Leistungsfähigkeit und deutlich verminderter 
Lebensqualität verbunden ist. 

Das Robert-Koch-Institut hat im Juni 2012 seine ‘Studie 
zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland - DEGS’ 
veröffentlicht, wie Prof. Rudolf Mies, Diabetesberater 
im St. Antonius Krankenhaus Köln, in seinem Vortrag 
ausführte. Damit gibt es erstmals repräsentative Zahlen 
zur Prävalenz des diagnostizierten Diabetes und des 
unbekannten Diabetes in Deutschland. Danach haben 
7,2% der Deutschen (18 - 79 Jahre) einen bekannten 
Diabetes, das sind ca. 4,6 Millionen Menschen. 2,1% 
haben einen nicht diagnostizierten Diabetes, dies 
sind ca. 1,4 Millionen Menschen. Damit beträgt 
die Diabetesprävalenz in Deutschland ca. 9,3% der 
erwachsenen Bevölkerung. 

Im Vergleich zu Untersuchungen von 1998 hat die 
Prävalenz um 38% zugenommen. 14% hiervon werden 
auf das Älterwerden der Bevölkerung zurückgeführt. 
Auch die Adipositas als wesentlicher Risikofaktor hat 
deutlich zugenommen. Die Fettleibigkeit (BMI = 30) ist 
besonders bei den Männern angestiegen, nämlich von 
18,9% auf 23,3%. Bei den Frauen ist ein Anstieg von 
22,5% auf 23,9% zu verzeichnen.

Nach ätiologischen Gesichtspunkten lassen sich 
beim Diabetes mellitus vier verschiedene Formen 
unterscheiden: der Typ-I-Diabetes, der Typ-II-
Diabetes, andere spezifische Diabetes-Typen (Typ 
III), die nicht dem Typ I oder II zugerechnet 
werden, wie zum Beispiel Diabetes aufgrund 
von Erkrankungen des exokrinen Pankreas, 
Endokrinopathien oder genetischen Defekten, sowie 
der Gestationsdiabetes, eine erstmals während der 
Schwangerschaft aufgetretene oder diagnostizierte 
Glukosetoleranzstörung. 

Der Typ-II-Diabetes ist mit ca. 92% die häufigste 
sowie gesundheitspolitisch und klinisch relevanteste 
Diabetesform. Sie beruht auf einer Wechselwirkung 
von familiär genetischer Prädisposition und 
Umwelteinflüssen (u.a. Adipositas), die zu einer 
immunologischen Reaktion des Körpers führt, in deren 
Folge es zu einer Störung der Bauchspeicheldrüse mit 
verminderter Insulinsekretion und einer peripheren 
Insulinresistenz u.a. im Fettgewebe und Muskel 
mit einem Anstieg des Blutzuckers kommt. Dieser 
Diabetestyp tritt vor allem im mittleren und höheren 
Lebensalter auf. 

An einem Typ I oder jugendlichen Diabetes leiden ca. 
5% der Diabetiker. Diese Form des Diabetes ist durch 
eine autoimmunologische Zerstörung der beta-Zellen 
des Pankreas bedingt. Ein absoluter Insulinmangel 
und hohe Blutzuckerwerte sind die Folge. Der 
Typ-I-Diabetes kann sich aber auch langsam im 
Erwachsenenalter als ‘Latent Autoimmun Diabetes in 
Adults’ (LADA Diabetes) manifestieren. Diese Form des 
Diabetes liegt bei ca. 3% der Diabetiker vor und ist oft 
vom Typ-II-Diabetes kaum zu unterscheiden.

Im Verlauf der Diabeteserkrankung treten über 
die Jahre Makroangiopathien mit Verkalkung der 
Herzkranz- und großen Körperarterien auf, welche die 
Prognose von lebensbedrohlichen Komplikationen und 
damit die Lebenserwartung, die Lebensqualität und 
die Arbeitsfähigkeit des Diabetikers bestimmen. Die 
Häufigkeit tödlicher und nicht tödlicher Herzinfarkte 
ist im Vergleich zur Normalbevölkerung doppelt 

* Iris Heiermann (arts), SCOR Global Life, Medical Research 
& Development, Keulen, en Thomas Trompetter, SCOR 
Global Life, Head of Client Services, Keulen.
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so hoch. Eine Vielzahl der bei Diabetikern häufiger 
auftretenden Schlaganfälle ist durch Verschlüsse der 
Halsschlagadern oder durch Herzrhythmusstörungen 
bedingt. Eine Durchblutungsstörung der Beine, das 
diabetische Fußsyndrom, ist die häufigste Ursache für 
Bein- und Fußamputationen.

Die häufigste diabetische Mikroangiopathie, d.h. 
ein Verschluss der kleinen Blutarterien, ist die 
diabetische Retinopathie. Proliferative Veränderungen 
der Netzhaut und eine Atrophie des Sehnerven 
sind die Ursache der zahlreichen Erblindungen bei 
Diabetikern. Die diabetische Nierenerkrankung 
macht inzwischen 40% der Dialysepatienten 
aus und ist in ca. 20% die Ursache für eine 
Nierentransplantation. Die diabetische Neuropathie 
führt zu vielfältigen Funktionsstörungen u.a. des 
Herzens und des Geschlechtsverhaltens und kann 
mit therapierefraktären Schmerzen der Beine für den 
Patienten sehr belastend sein.

Die Behandlung des Typ-I-Diabetes kann nur durch 
eine substituierende Gabe von Insulin erfolgen. 
Je nach Stadium des Diabetes, der Akzeptanz 
des Patienten sowie beruflicher und sozialer 
Gegebenheiten wird individuell für den Patienten 
das am besten geeignetste Insulin bzw. die günstigste 
Kombination verschiedener Insulinpräparate 
nach einem an die Blutzuckerwerte adaptierten 
Spritzenschema gegeben.

Um den Typ-II-Diabetes frühzeitig zu diagnostizieren 
und zu behandeln, muss oftmals explizit danach 
gesucht werden. Die Erkrankung ist stark mit 
Übergewicht assoziiert und wesentlich vom 
Manifestationsalter ab ca. 40 Jahren und den 
bestehenden Komorbiditäten bestimmt. Eine 
wesentliche Grundlage der Therapie ist die 
Gewichtsregulation. Zahlreiche orale Medikamente 
in verschiedensten Kombinationen sind nach 
den Leitlinien der Fachgesellschaft verfügbar. Die 
Insulingabe, entweder in Kombination mit oralen 
Antidiabetika oder alleine, sollte vor allem bei 
normalgewichtigen Typ-II-Diabetikern nicht zu lange 
hinausgezögert werden.

Diabetes Mellitus als kardiovaskulärer 
Risikofaktor und die Auswirkungen auf die 
Mortalität

Mehr als zwei Drittel der Typ-2-Diabetiker versterben 
an einem kardiovaskulären Ereignis. Das individuelle 
Risiko zuverlässig einzuschätzen, ist daher ein 
wichtiger Aspekt im Management der Erkrankung. 
Doch wie verhält sich der Diabetes als Risikofaktor? 
Gilt diese ungünstige Prognose für alle Patienten 
oder gibt es Gruppen, die besonders betroffen sind? 
Schließlich: kann man nichts tun, um das Risiko zu 
verringern? 

Wie Dr. Wolfgang Rathmann, stellvertretender 
Abteilungsleiter des Instituts für Biometrie 
und Epidemiologie am Deutschen Diabetes-
Forschungsinstitut Düsseldorf, darlegte ist das Risiko 
an einer kardiovaskulären Erkrankung zu versterben 
bei Auftreten des Diabetes bereits vor dem 30. 
Lebensjahr 9-mal höher als bei einem gleichaltrigen 
Menschen ohne Diabetes. Auch bei Auftreten nach 
dem 60. Lebensjahr ist das Risiko an einer Herz-
Kreislauferkrankung zu versterben mehr als 2-fach 
erhöht. Bei Männern mit Diabetes treten Herzinfarkte 
3- bis 4-fach häufiger auf. Da Frauen generell ein 
niedrigeres Infarktrisiko haben, führt der Diabetes bei 
ihnen im Vergleich zu Frauen ohne Diabetes zu einem 
5- bis 6-fach erhöhten Risiko.

Da der Typ-2-Diabetes häufig am Anfang 
symptomarm verläuft, gibt es eine hohe Dunkelziffer. 
Dass leider auch bei unentdecktem Diabetes ein 
erhöhtes kardiovaskuläres Sterberisiko besteht, 
hat der Euro Heart Survey gezeigt. Rund 9% der 
fast 5000 untersuchten kardiologischen Patienten 
hatten einen bislang unentdeckten Diabetes. Eine 
Nachuntersuchung zeigte, dass diese Personen 
eine erhöhte Sterblichkeit aufwiesen, die zwischen 
bekanntem Diabetes und normalen Glukosewerten 
lag. Daher sollten nicht nur kardiologische Patienten 
regelmäßig auf das Vorliegen eines unentdeckten 
Diabetes untersucht werden. Es gibt aber auch 
positive Entwicklungen. Daten aus dem Augsburger 
Herzinfarktregister zeigen, dass es aktuell keinen 
Unterschied mehr in der Frühsterblichkeit nach einem 
Myokardinfarkt zwischen Menschen mit und ohne 
Diabetes gibt. Dennoch ist der Diabetes auf lange Sicht 
weiterhin ein Risikofaktor für eine erhöhte Mortalität 
nach Myokardinfarkt.

In Augsburg wurden seit Mitte der 80er Jahre alle 5 
Jahre Querschnittsuntersuchungen der Bevölkerung 
durchgeführt. Es wurde die Sterblichkeit von über 
13.000 Teilnehmern im Alter von 25 bis 75 Jahre bis 
zum Jahr 2002 erfasst. Dabei interessierte auch der 
Zusammenhang zwischen der Sterblichkeit und dem 
Einkommen der Personen. Dazu wurde die Gruppe 
in 4 gleichgroße Teile anhand des monatlichen 
Einkommens unterteilt. In der niedrigsten 
Einkommensgruppe reduzierte Diabetes bei Männern 
die Lebenswartung im Vergleich zu Nichtdiabetikern 
um 7,9 Jahre. In allen übrigen Einkommensgruppen 
fand sich eine mittlere Reduktion der Lebenserwartung 
um 4,9 Jahre bei Männern mit Diabetes. Bei Frauen 
mit Diabetes fand sich unabhängig vom Einkommen 
eine Reduktion der Lebenserwartung gegenüber Frauen 
ohne Diabetes von 5,8 Jahren. Bei Männern scheint 
nach dieser Studie die Kombination von niedrigem 
Einkommen und Diabetes eine besonders ungünstige 
Prognose darzustellen. Lebensstilfaktoren oder 
Unterschiede in der Versorgung können eine mögliche 
Ursache für diese besonders hohe Reduktion der 
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Lebenserwartung darstellen.
Aktuelle Daten aus den USA und England zeigen, 
dass bezüglich der Lebenserwartung von Menschen 
mit Diabetes Besserung in Sicht ist. Der Vergleich 
der Mortalität an Herzkreislauferkrankungen 
anhand 4 Kohorten des amerikanischen nationalen 
Gesundheitssurveys zeigt eine relative Abnahme der 
kardiovaskulären Sterblichkeit in der diabetischen 
Bevölkerung um 40% von 1997 bis 2004. Diese 
Abnahme war sogar stärker als bei Personen ohne 
Diabetes. In England fand sich ebenfalls eine Abnahme 
der frühen Mortalität bei neu diagnostiziertem 
Diabetes von 1997-2007. Im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung hat die relative Sterblichkeit bei 
Personen mit Diabetes um rund 25% abgenommen. 
Wie kann man diese Beobachtungen aus den USA 
und UK erklären? Seit 1997 hat die Verordnung 
von Statinen, Medikamenten, die erhöhte Blutfette 
senken und dadurch die Sterblichkeit senken, bei 
Diabetespatienten deutlich zugenommen. Ein 
ähnlicher Anstieg fand sich auch für sog. RAS-
Hemmer. Dazu zählen ACE-Hemmer und AT-1-
Antagonisten. Vor allem Hochrisikopatienten wie 
Diabetiker profitieren von einer Hemmung des 
aktivierten Renin-Angiotensin-Systems. Dies führt u.a. 
zu einer signifikanten Reduktion der kardiovaskulären 
Ereignisrate.

Das metabolische Syndrom ist eine Sammel-
bezeichnung für verschiedene Krankheiten und 
Risikofaktoren für Herz- Kreislauferkrankungen. 
Folgende Symptome bzw. Krankheitsbilder treten 
hierbei meist gemeinsam auf: starkes Übergewicht 
mit meist bauchbetonter Fetteinlagerung (Adipositas), 
Bluthochdruck, gestörter Fettstoffwechsel sowie 
ein erhöhter Blutglukosespiegel aufgrund einer 
Insulinunempfindlichkeit bzw. -resistenz. Das 
gemeinsame Auftreten ist vor allem die Auswirkung 
des modernen Lebensstils mit wenig körperlicher 
Bewegung und Überernährung. Wegen der erhöhten 
Sterblichkeit der Betroffenen nennt man die am 
metabolischen Syndrom beteiligten Faktoren auch 
‘Tödliches Quartett’. Jedes der 4 Symptome bzw. 
Krankheitsbilder des metabolischen Syndroms 
kann die Blutgefäße schädigen und das Risiko 
für Herz-/Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Da 
beim metabolischen Syndrom mehrere dieser 
gefäßschädigenden Faktoren gleichzeitig auftreten, 
steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stark 
an. 

Vielfach ist vor allem im höheren Lebensalter der 
Typ-2-Diabetes eine Diagnose unter vielen und 
sicherlich nicht der entscheidende Faktor, der die 
Lebenserwartung beeinflusst. Menschen mit Diabetes, 
die Blutzucker- und Blutdruckwerte regelmäßig 
kontrollieren und in einem normalen Bereich halten, 
können ohne Komplikationen ein langes Leben 
führen, ohne an schwerwiegenden Folgeerkrankungen 

zu leiden. Wenn die Blutglukosewerte jedoch 
ständig außerhalb des normalen Bereichs liegen 
und ein erhöhter Blutdruck oder erhöhte Blutfette 
hinzukommen, kommt es zu einer Schädigung der 
Gefäße. Betroffen sind insbesondere Herz, Gehirn, 
Nieren, Extremitäten (insbesondere die unteren), 
Nerven und Augen. Sind die schwerwiegenden 
Endpunkte diabetischer Komplikationen, wie 
Erblindung, Nierenversagen oder Amputation, erreicht, 
kommt es bei den Betroffenen zu einer teilweise 
dramatischen Verschlechterung der Prognose. Darum 
ist es das Ziel der Therapie, diese zu vermeiden. 

Dass dies möglich ist, hat die Steno-2-Studie aus 
Dänemark eindrucksvoll gezeigt. Es sollte die Frage 
geklärt werden, ob und in welchem Ausmaß eine 
intensive multifaktorielle (Glukose, Blutdruck, 
Blutfette) Behandlung einer konventionellen, 
d.h. Standardtherapie des Diabetes, überlegen ist. 
Teilnehmer waren 168 Typ-2-Diabetiker, die bereits 
eine Mikroalbuminurie aufwiesen. Es handelte 
sich also um Patienten, die bereits eine diabetische 
Nierenschädigung mit einer vermehrten Ausscheidung 
des Eiweißes Albumin aufwiesen. Die Patienten 
wurden über einen Zeitraum von durchschnittlich 
etwa 13,5 Jahren am Steno-Diabetes-Zentrum in 
Kopenhagen untersucht und beobachtet. Verglichen 
mit dem intensivierten Behandlungsregime verstarben 
in der Gruppe der konventionell behandelten Typ-2-
Diabetiker etwa 20% mehr Patienten. Die Häufigkeit 
von Todesfällen an Herzinfarkt, Herzversagen 
und Schlaganfall lag um rund 13% höher. Fazit: 
Auch bei Auftreten von frühen mikrovaskulären 
Komplikationen lässt sich durch eine intensive 
multifaktorielle Intervention die Prognose bei 
Diabetespatienten verbessern.

Sozialmedizinische Aspekte des Diabetes 
Mellitus unter besonderer Berücksichtigung 
der Berufsunfähigkeit

Berufsunfähigkeit im Sinn der gesetzlichen 
Rentenversicherung (Sozialgesetzbuch VI, § 240) liegt 
vor, wenn die Erwerbsfähigkeit aus gesundheitlichen 
Gründen gegenüber einer Vergleichsperson mit 
ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen 
und Fähigkeiten auf weniger als 6 Stunden täglich 
gesunken ist. 

Die Einstellung der Gesellschaft zur Berufsfähigkeit 
von Menschen mit Diabetes mellitus ist auch 
heute noch traditionell geprägt durch Berichte 
und Erfahrungen aus den 70er und 80er Jahren 
des letzten Jahrhunderts, wie Dr. Kurt Rinnert, 
Mitglied im Ausschuss Soziales der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft, in seinem Vortrag zeigte. 
Damals entstanden Berufsempfehlungen, die sich 
auf Arbeitsbedingungen und Therapiemöglichkeiten 
der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts begründeten. 
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Die Sterblichkeit von Menschen mit Diabetes 
war deutlich erhöht, Folgeerkrankungen führten 
oft zu Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit. 
Die Frühberentung und auch die gleichzeitige 
Anerkennung einer Schwerbehinderung galt vielen als 
die diabetestypische Berufskarriere.

Dieses Bild und diese Einstellung haben sich in 
der Öffentlichkeit über viele Jahre festgesetzt, auch 
unterstützt durch die Betroffenen und Diabetologen, 
die mit tatsächlichen oder vermeintlichen 
beruflichen Leistungseinschränkungen von 
Menschen mit Diabetes gegenüber Kostenträgern 
argumentieren. Nicht selten wird auch von 
Betroffenen die Diabeteserkrankung erst dann als 
Leistungseinschränkung instrumentalisiert, wenn 
man sich davon persönliche Vorteile am Arbeitsplatz 
erhofft. 

Tatsächlich gibt es aus Sicht der Arbeitsmedizin 
relativ selten diabetesassoziierte Minderungen 
der Erwerbsfähigkeit. Es ist geradezu erstaunlich 
und beeindruckend, wie effizient Menschen 
mit Diabetes mit geeigneter Schulung und 
Unterstützung durch Ärzte und Beraterteam und 
ggf. das Arbeitsumfeld auch risikoreiche Berufe 
ergreifen und ohne relevante Einschränkungen 
ihre Tätigkeiten durchführen. Entscheidende 
Parameter sind dabei Krankheitseinsicht, eine 
angemessene Krankheitsbewältigungs-strategie und 
Kompensationsmöglichkeiten am Arbeitsplatz.

Hier besteht die Möglichkeit der privaten 
Berufsunfähigkeitsversicherung, diese Erkenntnisse 
aus der Arbeitsmedizin zu nutzen und eine 
Versicherbarkeit auf Basis des individuellen 
Anforderungsprofils im Beruf zu prüfen. Besondere 
Gefahren, wie zum Beispiel Selbstgefährdung durch 
Arbeiten in großen Höhen oder Fremdgefährdung bei 
Chirurgen oder Busfahrern im Falle einer auftretenden 
Unterzuckerung sprechen jedoch gegen eine 
Versicherbarkeit.

Dr. Kurt Rinnert stellte in seinem Vortrag verfügbare 
Daten und erkennbare Trends dar. Dabei zeigte sich, 
dass nur eine Minderheit von Menschen mit Diabetes 
ein erhöhtes Risiko für eine Berufsunfähigkeit hat, in 
der Regel im Zusammentreffen mit einer besonderen 
tätigkeitsassoziierten Risikokonstellation. 

Diabetes und Geriatrie --  das Risiko der Pflege 
im Alter

Seit 1840 nimmt die maximale Lebenserwartung 
in allen industrialisierten Ländern jährlich im 
Durchschnitt um ca. 3 Monate pro Jahr zu. So beträgt 
die weitere Lebenserwartung einer 80-jährigen Frau 
heute im Durchschnitt 9,1 Jahre, eines gleichaltrigen 
Manns noch 7,7 Jahre. Niemand kann allerdings 

vorhersagen, ob nicht individuell ein wesentlich 
höheres Alter erreicht wird. Gleichzeitig beträgt 
die Diabetes-Prävalenz in der Altersgruppe der 75- 
bis 80-jährigen mehr als 25% bei Männern und 
Frauen, wie Dr. Andrej Zeyfang, Chefarzt für Innere 
Medizin und Geriatrie am Bethesda Krankenhaus 
Stuttgart und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 
Diabetes und Geriatrie der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft, darlegte. Das Zusammentreffen von 
hohem Lebensalter und Vorliegen einer chronischen 
Erkrankung mit Folge- und Begleiterkrankungen 
wie Diabetes führt dazu, dass sich ältere Menschen 
mit Diabetes sehr häufig zu ‘geriatrischen Patienten’ 
entwickeln. Diese sind charakterisiert durch höheres 
Lebensalter (> 70 bzw. 80 Jahre), Vorliegen mehrerer, 
meist chronischer Erkrankungen (Multimorbidität) 
sowie insbesondere durch das Vorliegen von 
so genannten ‘geriatrischen Syndromen’, wie 
Immobilität, Inkontinenz, intellektuellem Abbau, 
Instabilität, Anfälligkeit für iatrogene Schädigung, 
und Interaktionen zwischen Syndromen und 
chronischen Erkrankungen. 

Zur Feststellung der Funktionsstörungen und 
Quantifizierung von Fähigkeiten und Funktionen 
werden die Instrumente des geriatrischen 
Assessments herangezogen. Für die Beurteilung von 
älteren Menschen mit Diabetes sind Testverfahren 
wie IADL, up-and-go-Test, Gleichgewichts-Steh-Test, 
Clock-Completetion-Test, GDS sowie Geld-Zähl-Test 
nach Nikolaus von Relevanz. Diabetes führt durch 
Folge- und Begleiterkrankungen leider häufig zu 
Pflegebedürftigkeit. Die Diabetes-Prävalenz in den 
Pflegeheimen beträgt ca. 30%, in der ambulanten 
Krankenpflege ca. 25%. Von großer Bedeutung sind 
dabei die makrovaskulären Folgeerkrankungen 
(Schlaganfall, Herzinfarkt, Amputation), aber auch 
das häufigere Vorliegen von geriatrischen Syndromen 
bei Menschen mit Diabetes. Insbesondere ist das 
Demenzrisiko bei Diabetikern verdoppelt. 

Ein zunehmendes Problem im Alter stellt 
die Gebrechlichkeit dar. Dieses Nachlassen 
von physischen Funktionen und Kraft ist 
pathophysiologisch mit dem Vorliegen von 
Übergewicht und metabolischem Syndrom im 
mittleren Lebensalter verknüpft. Ein gesunder 
Lifestyle im mittleren Lebensalter schützt also nicht 
nur vor der Entwicklung chronischer Krankheiten 
wie Typ-2-Diabetes, sondern verhindert auch das 
Entstehen von Gebrechlichkeit. Allerdings ist 
auch klar erkennbar, dass leichtes Übergewicht bei 
physisch aktiven und fitten Menschen mit einer 
niedrigeren Mortalität vergesellschaftet ist, als ein 
normaler Body-Mass-Index bei fehlender physischer 
Aktivität. 

Die Blutzuckerbehandlungsziele bei Älteren liegen 
bei einem HbA1c von 7 bis 8%. Der HbA1c von 
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7,5% scheint über verschiedene Altersgruppen 
hinweg bei Typ-2-Diabetes der Günstigste zu sein. 
Die Behandlung mit Metformin ist ebenfalls mit 
der geringsten Mortalität assoziiert, eine Zugabe 
von Sulfonylharnstoffen hebt diesen Vorteil jedoch 
wieder auf. Die Insulintherapie wird im Alter häufig 
erst verzögert eingesetzt. Grund dafür ist die häufig 
fehlende Kompetenz älterer Menschen im Umgang mit 
der Insulininjektion. Ein Testverfahren zur Prädiktion 
der sicheren Insulintherapie ist der Geldzähltest. 

Auf Grund von Erkenntnissen aus Großstudien der 
letzten Jahre wird klarer, dass eine gute Diabetes-
Einstellung besonders bei einer Erstmanifestation 
des Typ-2-Diabetes nützlich ist. Wurde eine Diabetes-
Erkrankung über viele Jahre hinweg vernachlässigt 
und bezüglich der Blutzuckerziele nur sehr schlecht 

eingestellt, nützt es nämlich wenig, dies nach vielen 
Jahren Diabetesdauer plötzlich zu verbessern. Im 
Gegenteil, ältere Menschen sind durch eine zu 
straffe Blutzuckereinstellung mit dem Auftreten 
von Hypoglykämien sogar deutlich gefährdet. 
Die Diabetes-Behandlung mit Vorgehensweisen 
und Behandlungszielen sollte nicht nur an das 
Lebensalter, sondern vor allem auch an die Folge- 
und Begleiterkrankungen und an die funktionelle 
Kompetenz des älteren Menschen angepasst werden. 

Beim lebensbegleitenden Kampf gegen das 
Übergewicht gibt es schließlich noch zwei tröstliche 
Botschaften: Sportlich aktive Übergewichtige sind 
‘gesünder’ als normalgewichtige inaktive Menschen. 
Und: im höheren Alter ist ein leichtes Übergewicht 
(BMI 25-30 kg/m2) sogar ein Schutzfaktor!
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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
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Voor u gelezen

De dokter kan niets vinden. Het raadsel van medisch 
onverklaarde lichamelijke klachten. Jan Houtveen. 
Uitg.Bert Bakker Amsterdam, 240 blz, zesde druk 
2012, ISBN: 9789035134003

Houtveen (1964) is verbonden aan de afdeling 
Klinische en Gezondheidspsychologie van de 
Universiteit van Utrecht. Hij doet onderzoek op 
het gebied van medisch onverklaarde lichamelijke 
klachten. Zijn boek bepreekt de actuele kennis op 
dit terrein vanuit psychologische verklaringen, 
stresstheorie, vegetatief systeem en immunologie. 
Houtveen gaat ervan uit dat de klachten zelden 
voorgewend zijn en even objectief als lichamelijke 
afwijkingen. Onverklaarde lichamelijke klachten 
komen heel veel voor, niet alleen in de eerstelijnszorg, 
maar ook in de specialistische praktijk. Houtveen 
bepleit een brede (‘biopsychosociale’) benadering 
die hij illustreert met twee tot de verbeelding 
sprekende casussen. Hij benadrukt dat onverklaarde 

lichamelijke klachten verschillend benoemd worden 
als syndromen met etiketten die veelal vooral passen 
in het referentiekader van de betreffende specialist. 
Daar zijn sociale voordelen aan verbonden, maar 
echt wetenschappelijk zijn dergelijke diagnosen niet, 
al meent hij dat de etiketten beslist hun waarde 
hebben. Houtveen bespreekt de discussie tussen 
enerzijds diegenen die alle onverklaarde lichamelijke 
klachten over één kam scheren (‘lumpers’) vanwege 
de grote overlap tussen de diverse syndromen, en 
anderzijds diegenen (‘splitters’) die aparte entiteiten 
(CVS, fibromyalgie, IBS, etc.) onderscheiden. Het 
etiket hyperventilatie (‘HVS’) is inmiddels obsoleet, 
nu duidelijk is geworden dat de pCO2 vrijwel geen 
rol speelt bij het ontstaan van klachten. Er zijn 
geen overtuigende aanwijzingen dat het vegetatief 
systeem of de hypofyse-bijnieras een grote rol speelt. 
Maar ook niet dat er op dit terrein helemaal niets 
aan de hand is, mogelijk bestaat er een overmatige 
gevoeligheid (sensitisatie). Houtveen onderscheidt 
naar hedendaagse opvattingen predisponerende, 
onderhoudende en provocerende factoren. Belangrijke 
predisponerende factoren zijn perfectionisme, onder- 
of overbelasting en negatieve emoties, met name 
angst. Abnormale aandacht voor lichaamssensaties 
(hypervigilantie), catastroferen, geringe introspectie 
en conditionering met vermijdingsgedrag kunnen 
de klachten onderhouden. Bij fMRI-onderzoek is 
zichtbaar te maken dat de hersenen van mensen met 
chronische pijn anders reageren, maar dat is alleen op 
groepsniveau aantoonbaar en dus niet individueel toe 
te passen. Houtveen maakt verschil tussen moeheid als 
energetisch en als motivationeel probleem. Dat laatste 
is het geval bij chronische moeheid, die hij schetst 
als een ontregeling van hersengebieden, zoals bij een 
infectieziekte. Het ‘sickness behaviour’ (griepgevoel) 
dat bij dergelijke ziekten optreedt, zou eveneens 
een rol kunnen spelen bij onverklaarde lichamelijke 
klachten. In het laatste hoofdstuk beschrijft Houtveen 
dierexperimenteel onderzoek naar mogelijke 
neuro-immunologische oorzaken via cytokinen. 
Herhaaldelijk rijst de vraag of onderzoeksbevindingen 
als oorzaak dan wel begeleidend gevolg van chronische 
pijn of moeheid opgevat moeten worden. Cognitieve 
gedragstherapie lijkt in ongeveer een kwart van 
alle gevallen goed te werken door aanpak van de 
instandhoudende factoren. Daarnaast noemt hij 
Acceptance en Commitmenttherapie (ACT) al dan 
niet in combinatie met mindfullness. Daarnaast zijn 
er andere behandelmethoden met veelal aspecifieke 
effecten. Misschien komt er ooit een pil die op het 
‘sickness behaviour’ aangrijpt. Houtveen benadrukt 
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de nadelige gevolgen van rust op de langere duur. 
Een goede conditie en nachtrust kunnen eraan 
bijdragen het leven niet langer afhankelijk te maken 
van de klachten en weer leuke dingen te gaan doen. 
Verder geeft hij aan dat mensen met onverklaarde 
lichamelijke klachten geneigd blijken hun herinnering 
aan gevolgen van vroegere inspanning negatief 
te vertekenen. Houtveen wijdt verder geen woord 
aan de dilemma’s bij verzekeringsgeneeskundige 
beoordelingen. Hij beperkt zich ertoe op te merken dat 
psychologische interventies niet veel zin hebben bij 
mensen die vanwege aanspraken op een uitkering in 
een juridische molen zitten. 
Het boek geeft een aardig overzicht van de recente 
kennis over achtergronden van onverklaarde 
lichamelijk klachten. Het richt zich tot een 
breed publiek en heeft een meer populaire dan 
wetenschappelijke toonzetting. Het pleidooi om de 
klacht in de context van de persoon en zijn omgeving 
te zien kan ik van harte onderschrijven en het volgt 
het standpunt van de Gezondheidsraad over de 
verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Houtveen zegt 
dit ‘biopsychosociale model’ te volgen, maar hanteert 
als onderzoeker een beperkte biopsychologische 
invalshoek die net als de klassiek biomedische het 
accent legt op fysieke verklaringen. Dat lijkt op een 
psychologische kopie van de medische speurtocht 
naar oorzaken met als sluitstuk een in essentie 
somatiserende illusie dat de klachten ooit wellicht met 
een pil behandeld kunnen worden. De sociologische 
dimensie, die menig ervaren verzekeringsarts of 
medisch adviseur in de spreekkamer ziet, komt 
daarbij nauwelijks aan bod. Zoals ziek zijn en blijven 

als veilige identiteit in een sterk geïndividualiseerde 
cultuur, als excuus voor de teleurstelling van 
tegenslagen of van het leven zelf, of als schaamlap 
over de kwetsuren van eigen ijdelheid. Wat overigens 
net zo goed voorkomt bij wél verklaarde klachten. 
Houtveen komt niet los van politieke correctheid, 
hij besteedt geen aandacht aan de negatieve kanten 
van patiëntenverenigingen van wat hij zelf als 
modeziekten kwalificeert. Hij omarmt zulke etiketten 
zonder nadere argumentatie. Hij schetst gebrek aan 
motivatie als een speculatief gevolg van cytokinen 
en hij haast zich te verklaren dat ongemotiveerdheid 
geen kenmerk van verantwoordelijke wilsbeschikking 
kan zijn. Mensen met onverklaarde klachten lijkt hij 
niet te zien als normale wezens met ook zwakheden 
als iedereen. Intussen loopt de psychologische 
revalidatie vrijblijvend met een grote boog om de 
dilemma’s van de claimbeoordeling heen. Daardoor 
lijkt de psychologische hulpverlening te blijven 
steken in algemeenheden, zoals dat mensen zich niet 
afhankelijk moeten maken van hun onverklaarde 
klachten en leuke dingen moeten gaan doen. Maar het 
leven is helaas regelmatig niet leuk en met de meeste 
klachten kun je beter aan de slag blijven. Of klachten 
verklaard kunnen worden maakt daarvoor in wezen 
geen verschil. En ook voor verklaarde klachten krijgen 
mensen geen uitkering, het gaat er uiteindelijk om in 
hoeverre ze er redelijkerwijs mee kunnen functioneren. 
De dokter kan niets vinden, maar de psycholoog heeft 
aan die moeilijke beoordeling vooralsnog weinig toe te 
voegen. 

S. Knepper
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2013

28 juni Neuropsychologisch onderzoek en symptoomvaliditeit 
in een claimsituatie 
Organisatie: GAV, ACPV 
Locatie: Domus Medica, Utrecht 
Informatie: www.acpv.nl

11-12 september SCOR Global Life: Depression und Burnout 
Locatie: Hotel Mondial am Dom Cologne, Keulen 
Inlichtingen: Dorothee Schauff 
e-mail: dschauff@scor.com

19 september GAV-ledenvergadering 
Organisatie: bestuur GAV 
Locatie: Hotel van der Valk, Almere 
Informatie: www.gav.nl

27 september Somatoforme stoornissen, malingering en 
onderpresteren 
Organisatie: DC verzuimdiagnostiek 
Locatie: Inn Style in Maarssen 
Informatie: http://www.verzuimdiagnostiek.nl

6-9 november  Verzekeringsgeneeskundige dagen 
Organisatie: GAV/ NVVG 
Locatie: volgt  
Informatie: www.vgdagen.nl

19 & 20 november  Versicherungsmedizin GenRe 
Organisatie: Gen Re Business School 
Locatie: Keulen, Duitsland 
Informatie: via site (link op www.gav.nl)

2016

22-25 mei  25ste ICLAM Congres 
Organisatie: GAV/ICLAM 
Locatie: Maastricht 
Informatie: www.iclam.nl


