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Van de redactie
Komkommertijd, vallend blad

worden. Niet alleen omdat het in verzekeringsland
komkommertijd was, maar ook om eens stil te staan bij
letselschade waarbij niemand twijfelt aan de gevolgen
en de causaliteit. Verder rijzen dan ook vragen over de
aansprakelijkheid van de oorlogschirurgen en andere
specialisten, over de uitkeringen aan de uitgezonden
gewonde militairen en hoe die worden vastgesteld,
etcetera. Zijn daar medisch adviseurs bij betrokken
(uiteraard zou ik denken) en hoe wordt de schade
vastgesteld: via de aloude Gliedertax of op basis van de
AMA-Guides zoveelste editie? Kortom, de ervaringen
van Rob Leemans zijn ook voor ons interessant en
leerzaam.

Uw redactie is in de zomer naarstig bezig geweest het
2e nummer van GAVscoop uit te brengen.
Dat valt niet mee, immers velen zijn met vakantie,
de altijd zo ijverige redactieleden hebben last van de
warmte of van de regen en het is komkommertijd
in verzekeringsland, behalve wellicht bij de
reisverzekeringsbranche. In de wereld om ons heen
was het zeker niet stil. De schokkende vliegramp in
Oost-Oekraïne met zoveel doden, vervolgens nog
een tweede vliegramp waarbij ook alle inzittenden
van het toestel omkwamen, doen ons stilstaan bij
alle ellende op deze wereld en de kleine rol die wij
vervullen bij een klein deel van deze ellende. Of het nu
letselschade betreft, medische aansprakelijkheid, een
geschil over arbeidsongeschiktheid of acceptatie voor
een verzekering, vaak zijn wij als medisch adviseur
betrokken bij ellende op kleine schaal die toch voor de
betrokkenen veel impact heeft op hun dagelijks leven
en hun toekomst.

Inmiddels is de zomer voorbij en heeft de redactie
met tegenslagen te kampen gehad die voor vertraging
hebben gezorgd. Het onverwachte vertrek uit de
redactie van Marije van der Spek leerde ons pijnlijk
welk een verdienste zij tot dan toe voor de redactie
had, namelijk de contacten met de drukker etcetera.
Wij moesten haar inzet en ijver nu missen.
Al met al moet ik constateren dat nu de bladeren
alweer vallen en dat dus de zomereditie van ons
blad helaas ook gevallen is. Wij zullen niet meer in
staat zijn dit jaar drie GAVscopen uit te brengen. Het
tweede nummer zal dit naar wij hopen enigszins
compenseren. Het is een dubbeldik blad geworden
en behalve de komkommers uit de zomertijd mogen
wij u nu nog veel meer lekkers presenteren: een
verhelderend artikel van Diederik van Meersbergen
over de BIG-registratie (zie ook ‘Van het bestuur’), een
overzicht van tuchtzaken waarbij medisch adviseurs
betrokken waren, nuttige informatie over de nieuwe
DSM 5 van psychiater Peterse en Simon Knepper,
een wetenschappelijke benadering van acceptatie bij
diabetes mellitus, een verslag van de recente VG-dagen
en nog enkele andere min of meer te verteren items bij
het suikergoed en marsepein of misschien zelfs wel bij
de kerstkrans. Eet smakelijk.

In de letselschade houden velen van ons zich bezig
met de gevolgen van ongevallen of incidenten, die
op het eerste gezicht niet al te ernstig lijken, maar
toch aanleiding geven tot hevige discussies over de
causaliteit en de blijvende gevolgen.
Hoe anders is dat in oorlogsgebieden, die onze
wereld helaas nog op zoveel plaatsen kent. Het leek
de redactie daarom goed onze lezers een blik te
gunnen in de wereld van de echte traumatologie. Rob
Leemans, traumachirurg en niet in de laatste plaats
ook echtgenoot van een collega medisch adviseur
was enkele malen uitgezonden naar Afghanistan en
deed daarvan verslag in het Nederlands Tijdschrift
voor Traumatologie. Zijn artikel mag in iets gewijzigde
en aangepaste vorm nu aan onze lezers voorgelegd
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Van het bestuur
Zorgen

maatwerk moeten zijn, toegespitst op die ene unieke
persoon. Bij een terugtredende overheid en daarmee
een verschuiving van de zorg voor het individu is
het aan de private verzekering om zorg te verlenen
of in ieder geval te bekostigen. Al jaren klinkt door
dat de zorg onbetaalbaar wordt. Hoe kunnen wij nu
als geneeskundig adviseurs zorgen dat het voor onze
kinderen niet een misselijkmakende werkelijkheid wordt
dat zij geen goede zorg meer kunnen krijgen voor een
betaalbare prijs? Mij bekruipt de laatste tijd het gevoel
dat de gezondheidszorg meer en meer gestuurd gaat
worden door managers en hun spreadsheets. De patiënt/
aspirant-verzekerde lijkt dan het kind van de rekening
te worden. Als we het beleid van de gezondheidszorg
over gaan laten aan mensen die zich niet hoeven bij te
scholen in de geneeskunde, maak ik mij grote zorgen
over de gezondheid van ons land. Door (bij)scholing
kunnen we hopelijk als geneeskundig adviseurs ervoor
zorgen dat er weer objectiviteit en kennis beschikbaar
komt om de zorg weer betaalbaar te maken. Als we niet
blijven bijscholen zodat we de beleidsmakers kunnen
wijzen op wat goede en hopelijk ook betaalbare zorg is,
dan moet ik mij grote zorgen maken.
Naast de noodzaak om de kennis up-to-date te houden
wordt nu een discussie gevoerd over de eisen voor
herregistratie in het BIG-register. Er wordt hierbij vooral
vanuit de kant van het ministerie van VWS gehamerd op
het aspect van individuele gezondheidszorg en relevante
werkervaring. In eerste instantie leek zich een duister
scenario te ontwikkelen voor geneeskundig adviseurs in
de private verzekeringssector. Gesteld werd dat bij deze
groep geen sprake was van individuele gezondheidszorg.
Daarnaast was er een nogal starre uitleg door VWS
van het begrip ’relevante werkervaring’. Het bestuur
is volop bezig om samen met andere partijen te
voorkomen dat collega’s die als geneeskundig adviseur
bij een private verzekeringsmaatschappij of voor een
belangenbehartiger werken, geschrapt gaan worden uit
het BIG-register omdat zij niet zouden voldoen aan de
eis met betrekking tot de individuele gezondheidszorg.
Het lijkt erop dat de zwarte wolken die er waren wat
minder donker zijn geworden en dat er weer een straaltje
licht doorheen schijnt.
Het blijft echter een punt van zorg dat het bestuur
bezighoudt en waarvan we u natuurlijk op de hoogte
willen houden.
Waar vroeger het vak van geneeskundig adviseur
naar het leek vooral vervuld werd door de wat oudere
medicus die het wat rustiger aan wilde doen en zich
minder zorgen wilde maken, moet ik toch constateren
dat het vak van geneeskundig adviseur nu ver verwijderd
is van een zorgeloos bestaan.

Het vak geneeskunde heb ik nooit als een roeping gezien
- anderen misschien wel - maar eerder als een bijzonder
interessant deel van het leven waarbij je (in)direct te
maken krijgt met het wel en wee van je medemens.
Misschien hebben artsen wel een grotere dosis van het
‘willen zorgen voor’.
Om dit prachtige vak te kunnen (blijven) uitoefenen
zal je moeten investeren in kennis en het bijhouden
daarvan. Vooropgesteld dat het een onmogelijke taak
is om het totale veld van de geneeskunde in je hoofd
te proppen, is het wel van belang om dat deel van de
kennis waar je je het meest toe aangetrokken voelt zo
goed mogelijk bij te houden. Doe je dit niet, dan zal
je zoals de plannen nu liggen onherroepelijk uit het
BIG-register worden geschrapt wat natuurlijk zonder
meer logisch en voor de zorg voor je medemens beter
is. Immers, niet bijscholen staat gelijk aan het verlies
aan kennis en daarmee kun je al snel schade doen aan
je patiënt en daardoor tegen je eed/belofte ingaan.
Een goede collega van mij gaf dit prachtig weer met de
uitspraak dat een goede dokter een dokter is die je niet
zieker maakt. Dit is misschien makkelijker gezegd dan
gedaan, immers tegenwoordig is de patiënt mede door
het gebruik van internet vaak op zijn of haar eigen wijze
(eigenwijze is soms ook van toepassing) tot op zekere
hoogte geïnformeerd over datgene wat hij/zij denkt te
mankeren. Als arts zal je nu moeten zorgen dat je naast
de juiste medische zorg ook de kostenstroom, die bij
veel exotische aandoeningen waar we aan denken te
lijden exorbitant kan worden, binnen de perken houdt
met meer en ook betere kennis dan je patiënt bij elkaar
gesprokkeld heeft. Een deel van de zorg die je als arts
zult moeten verlenen is daarmee niet alleen individuele
gezondheidszorg, maar ook het binnen de perken
houden van de kosten van de gezondheidszorg in het
algemeen. Al snel dient zich dan de vraag aan hoe ver
deze zorg zich moet gaan uitstrekken. Waar wordt een
grens gelegd tussen het meegaan in wat een patiënt van
je wenst/eist, wat je met al je vergaarde kennis raadzaam
acht, waartoe de wetgeving je beperkt en in hoeverre je
eigen morele kompas je hierin een richting kan geven?
Ook binnen de private verzekeringsgeneeskunde krijg
je hier onherroepelijk mee te maken. Ook hier wordt
van je geëist dat je je kennis op niveau houdt en dat je
adviezen verstrekt die rekening houden met de eisen/
wensen van de opdrachtgever/aspirant-verzekerde
en van de maatschappij, zonder daarbij echter je
objectiviteit en je eigen morele kompas uit het oog te
verliezen en zonder, in veel gevallen, diegene naar de
ogen te zien over wie je adviseert. Gewaakt zal moeten
worden tegen de gemakzucht om zonder kennis van
zaken alles maar volgens regeltjes op te schrijven.
De mensen waarover je advies wordt gevraagd zijn
in principe geen statistisch nummer. Elk advies zal
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GASTscoop

De medische expertise anders belicht
Door de ogen van ...
M. Tolsma*

hebben gekozen voor een ’zorgend’ beroep, waarbij
patiënten zich tot hen wenden met een duidelijke
hulpvraag; helpen zit de meeste clinici dan ook in
het bloed. Echter, een contact in het kader van een
expertise vindt plaats vanuit een heel ander kader,
namelijk het beoordelen van een gezondheidssituatie.
Uiteraard werkt een cliënt hier vrijwillig aan mee,
maar de gevolgen zijn fors als hij niet meewerkt: als
de gezondheidsschade niet vastgesteld kan worden
kan dat immers behoorlijke (financiële) consequenties
hebben. Dit betekent dat de uitgangspositie per
definitie anders is dan in de kliniek. Hoewel de meeste
experts hier voldoende van doordrongen zijn, leidt
dit toch nog wel eens tot vervelende situaties in de
spreekkamer, vooral als een cliënt niet blij is met de
uitkomst van het onderzoek en dat ook laat weten,
hetgeen soms met enig verbaal geweld gepaard kan
gaan.

De MEDISCHE EXPERTISE, een gewichtig onderwerp
dat ik opzettelijk met hoofdletters schrijf. Zelden
heeft een onderwerp tot zoveel discussie, scholing en
soms ook ergernis geleid als dit. Als je deze zoekterm
intikt in Google heb je binnen 0,22 seconden
ongeveer 904.000 hits, uiteenlopend van sites van
letselschadespecialisten tot een forum op de site van
TROS Radar. Toen Koen Harmsma me benaderde met
het verzoek of ik dit onderwerp niet eens vanuit het
perspectief van de experts zou willen toelichten in de
GAVscoop, heb ik dan ook even getwijfeld… Gelukkig
maar heel even omdat dit onderwerp mij aan het hart
gaat.
Zoals velen inmiddels weten, ben ik sinds eind 2013
betrokken bij Justus Medisch Centrum waar mijn
hoofdtaak het bewaken van een constante goede
kwaliteit van de medische expertises is. Een onderdeel
van deze taak is het informeren en begeleiden
van de experts. Ook in het verleden heb ik me
met dit onderwerp beziggehouden, onder meer bij
Cunningham Lindsey en de NSPOH. Bij Cunningham
Lindsey gaf ik een presentatie voor experts, waarin
ik nader inging op de wetgeving, gedragscodes,
protocollen en valkuilen rondom de expertise. Bij de
NSPOH vertelde ik de verzekeringsartsen in opleiding
wat meer over de richtlijnen en criteria in het kader
van de medische expertises. Daarbij viel me elke
keer weer op, hoe weinig buitenstaanders van onze
werkzaamheden als medisch adviseur weten en hoe
hetzelfde geldt voor het speelveld waarin we ons
begeven. Tegelijkertijd bestaan er veel vooroordelen
waardoor de communicatie ook niet altijd even
makkelijk verloopt. Tijd om de kant van de medische
experts eens wat nader toe te lichten?

Vervolgens zal de expert zijn bevindingen moeten
vastleggen in een rapportage waarbij hij zich
uiteraard dient te houden aan een aantal spelregels
en eisen. Daarbij gaat hij uit van een vraagstelling,
vaak de IWMD, die vanuit een juridisch kader is
opgesteld en voor een arts niet altijd even makkelijk
te beantwoorden is. Ook daar komt de clinicus weer
om de hoek kijken: een expert zal altijd proberen
de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, ook
al is dit eigenlijk onmogelijk. Het is blijkbaar erg
moeilijk om gewoon aan te geven dat de vraag niet te
beantwoorden is of dat de expert het antwoord niet
weet. Hoewel begrijpelijk is dit uiteraard niet wenselijk.
De meeste rapporten gaan, zodra ze klaar zijn,
naar de cliënt ter inzage en correctie. Ondanks
het feit dat daarbij wordt aangegeven dat er alleen
een mogelijkheid is om feitelijke onjuistheden
te corrigeren, volgt er niet zelden een uitgebreid
schrijven van de cliënt waarin deze zijn commentaar
op het gehele rapport uiteenzet. Voor een expert,
die naar eer en geweten een zo goed mogelijke

Als we kijken naar de meeste medische experts,
dan zijn dit van huis uit clinici. Dit betekent dat zij

*

M. Tolsma, verzekeringsarts, medisch adviseur rga,
stafarts Justus Medische Expertises.
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weergave van zijn onderzoek heeft gerapporteerd,
is het niet altijd duidelijk wat hij hiermee moet,
zeker niet indien daarin kritiek op de persoon van
de expert zelf wordt geuit. Hetzelfde geldt voor
de reacties van belangenbehartigers en medisch
adviseurs op de conceptrapportages: ook deze zijn
met enige regelmaat weinig zakelijk, soms zelfs op
het beledigende af. Vanuit de visie van de expert, die
immers zijn best heeft gedaan om aan de wens van
de opdrachtgevers tegemoet te komen, zijn dit soort
reacties onbegrijpelijk. De medisch adviseurs en de
belangenbehartigers begrijpen daarentegen vaak
niet waarom een expert zich niet gewoon aan de
vraagstelling en/of de richtlijnen heeft gehouden.

contacten, waarin de experts hun vragen kunnen
bespreken met de stafarts, gaan we ook vooral in op
de achtergronden van een expertise en de gevolgen
die een rapport kan hebben voor een cliënt en/of
partij. Dit leidt ertoe, dat de expert meer inzicht heeft
in de gang van zaken rondom arbeidsongeschiktheid
en letselschade, waardoor hij zich beter bewust is van
de impact die zijn rapport kan hebben.
Zelf ben ik van mening dat een heldere
communicatie tussen opdrachtgever en expert,
waarin niet alleen de achtergronden maar ook de
reden voor de expertise helder worden toegelicht,
kan leiden tot een beter begrip van de expert en
een meer op de vraag toegespitst rapport. Helaas
is dit niet altijd mogelijk indien afstemming over
de vraagstelling moet plaatsvinden, waardoor er
meestal toch wordt gekozen voor een standaard
inleiding zonder nadere specificatie van de
resterende discussie. Daarnaast zou elke expert
gebaat zijn met een zakelijke en gerichte feedback,
ook als leermoment. Het zou helemaal mooi zijn
als dit soort feedback niet alleen plaats zou vinden
bij rapportages waarbij men aanvullende vragen
heeft of niet geheel tevreden is, maar ook bij de
vele rapportages die wel van een goede kwaliteit
zijn en leiden tot een adequate en acceptabele
schaderegeling. Iedereen krijgt ook graag wel eens
een complimentje, toch?

Toen ik bij Justus begon, heb ik alle experts
uitgenodigd met het doel elkaar te leren kennen en om
wat meer helderheid te geven over het speelveld waarin
wij opereren. Bovengenoemde punten zijn daarbij aan
de orde gekomen. Vrijwel alle experts gaven aan dat
er zelden contact plaatsvond met medisch adviseurs.
Met enige regelmaat werden wel aanvullende vragen
gesteld, maar dit varieerde sterk per expert. Dit is
opvallend, daar in de wandelgangen de diverse experts
en de ervaringen daarmee toch zeer regelmatig
over de tong gaan. De meeste experts zouden direct
contact met onze beroepsgroep op prijs stellen, staan
open voor feedback op hun rapporten en zien dit
ook duidelijk als een leermoment. In de persoonlijke
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Diabetes mellitus
R.F.J.M. Kneepkens
Samenvatting

(95% BI: 0,63 – 0,83) en 0,82 (95% BI: 0,74 – 0,91),
waarschijnlijk, respectievelijk significant hoger dan
eerder door een andere verzekeraar gepubliceerd:
0,64 (95% BI: 0,63 – 0,65).

Inleiding: voor de medische beoordeling aan
het eind van het medisch acceptatieproces van
levensverzekeringen wordt gebruik gemaakt van
een medisch expertsysteem. De daarvoor gebruikte
medische gegevens worden verzameld in een
statistische database en zijn ten behoeve van
dit onderzoek aangevuld met overlevingscijfers.
Doel van het onderzoek is het vergelijken van
overlijdenskansen van mensen met diabetes mellitus
met verwachte overlijdenskansen, zodat beoordeeld
kan worden of deze groep verzekerden op basis van
relatief te hoog of te laag ingeschatte overlijdenskans
premie betaalt en wat de gevolgen van een algemene
premieverlaging zouden zijn voor deze groep
verzekerden.
Methoden: voor de analyse is gebruik gemaakt
van Generalized Linear Models (GLM) voor Relative
Hazards (RH) met een Poisson-distributie van
de waargenomen en verwachte mortaliteit.
De verwachte mortaliteit is gebaseerd op de
overlevingstafels van het CBS van de jaren 2006
- 2012, passend bij sekse, leeftijd en kalenderjaar.
De statistische database bevat de gegevens van
2.935 personen met diabetes mellitus, waarvan 28
personen tijdens de observatieperiode overleden. De
gemiddelde observatieduur bedroeg 3,4 jaar, hetgeen
neerkomt op ruim 10.000 persoonsjaren. Vanwege de
beperkte grootte van de database is de prognostische
waarde van de medische (deel)adviezen onderzocht.
Resultaten en discussie: de medische adviezen
blijken gemiddeld het werkelijke overlijdensrisico te
onderschatten. Opgesplitst in deeladviezen, blijkt
dit vooral veroorzaakt te worden door het medisch
advies ten aanzien van nierfunctie en albuminurie
en de medische adviezen ten aanzien van eventueel
aanwezige comorbiditeit. Het medisch advies ten
aanzien van de diabetes mellitus zelf lijkt correct te
zijn, al dient waarschijnlijk aan sommige variabelen
méér en aan andere variabelen minder waarde te
worden gehecht dan thans in het expertsysteem
gebeurt. Het medisch advies ten aanzien van de
risicofactoren voor hart- en vaatziekten weegt
in deze groep verzekerden veel te zwaar mee. De
voorspellende waarde van de onderzochte modellen
is blijkens de ROC’s hoog, met AUC’s van 0,72

*

Inleiding
Arkanus is Achmea’s expertsysteem voor de
beoordeling van de medische gegevens van de
aspirant-verzekerde op wiens leven een overlijdensrisicoverzekering of andere levensverzekering
is aangevraagd. Arkanus is een voortzetting per
14 januari 2013 van ProHazards, dat van 20
december 2000 tot en met 11 januari 2013 door
de medische dienst van Interpolis werd gebruikt.
Hier worden beide systemen verder aangeduid met
Arkanus. Vanaf 5 juni 2006 zijn alle ingevoerde
medische gegevens door Arkanus opgeslagen in een
statistische database. Arkanus is alleen gebruikt
als over een aspirant-verzekerde via keuring of
informatieverzoek nadere medische informatie werd
opgevraagd wegens in de gezondheidsverklaring
vermelde ziekten of aandoeningen.
Voor de analyse in dit onderzoek is gebruik
gemaakt van de gegevens uit de statistische
database, zoals deze in 2415 dagen zijn verzameld,
aangevuld met de verzekeringstechnische
gegevens en overlijdens- en overlevingsgegevens
uit de verzekeringsadministratie. Daar de
database gegevens bevat van verzekerden met
uiteenlopende ziekten en gezonde verzekerden en
de administratieve gegevens middels een query
zijn opgehaald door een processpecialist van de
medische dienst, is het medisch geheim tijdens de
gegevensverzameling gewaarborgd.
Sommige verzekerden hebben meerdere
verzekeringen afgesloten en komen meermalen
voor in de statistiek, terwijl van anderen de
verzekeringsaanvraag werd afgewezen, zodat
onbekend is of zij de verzekeringsperiode zouden
hebben overleefd of niet. De analyse betreft
derhalve niet de verzekerdensterfte, maar de sterfte
per afgesloten polis.
Aangezien in de jaren 2006 tot en met 2013
de verzekeringsaanvraag van 93 procent
van de aspirant-verzekerden op basis van de
gezondheidsverklaring direct kon worden
geaccepteerd, zijn in de ruim 6,5 jaar slechts
van een beperkt aantal verzekerden gegevens
verzameld in de statisische database. Dit beperkt de

R.F.J.M. Kneepkens is geneeskundig adviseur Achmea
Pensioen & Leven
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deelonderzoek) diabetes mellitus te vergelijken met
de verwachte overlijdenskansen, zodat beoordeeld
kan worden of deze groep verzekerden een relatief
te gunstig of te ongunstig medisch advies krijgt en
daarmee te weinig of te veel premie betaalt. Het
tweede doel is de mogelijkheden van een verlaging
van de actuariële grondslagen te onderzoeken: wat
zijn de gevolgen van een daarmee samenhangende
algemene premieverlaging voor de verzekerbaarheid
van deze groep verzekerden? Het derde doel is het
verbeteren van het gebruikte beoordelingsmodel,
voorzover de beperkte zeggingskracht van de
analyse dit mogelijk maakt.

zeggingskracht van de analyse, zodat vooralsnog
alleen algemene conclusies getrokken kunnen
worden. De database en daarmee ook de analyse en
conclusies blijven beperkt tot de gegevens die reeds
worden gebruikt in de beoordelingsmodellen.
De voornaamste waarde van de database is de
mogelijkheid om de medische acceptatie
dusdanig aan te scherpen dat twee tegengestelde
doelen gelijktijdig bereikt kunnen worden:
lagere verzekeringspremies en meer solidariteit van
‘gezonden’ met ‘zieken’.
In de levensverzekeringsgeneeskunde wordt het
verzekeringsrisico uitgedrukt als een relatief risico,
dat als een percentage wordt weergegeven. In de
Angelsaksische wereld wordt hiervoor de Mortality
Ratio (MR) gebruikt, waarmee de verhouding wordt
aangegeven tussen de cumulatieve incidenties bij
mensen met en mensen zonder de betreffende
risicofactor. Een relatief risico van 3 wordt dus
weergegeven als MR 300%. In Europa wordt de
risicoverhoging uitgedrukt in de vorm van een
relative risk increase, de oversterfte, en eveneens als
percentage weergegeven. Een relatief risico van 3
geeft een relative risk increase van 2 (=3-1), genoteerd
als 200% oversterfte. Het nadeel van het gebruik
van percentages is dat de risicoverhogingen erg
groot lijken, terwijl het absolute overlijdensrisico
nog steeds tussen 1 promille en 1 procent kan
liggen. Arkanus werkt niet met cumulatieve
incidenties maar met incidentiecijfers ofwel
hazards, zoals gebruikelijk is in de medische
wetenschappelijke literatuur. De analyse levert
relative hazards (RH) op.
De RH’s worden normaal gesproken berekend door
de waargenomen incidentiecijfers van overlijden
te vergelijken met de verwachte incidentiecijfers,
rekeninghoudend met sekse, leeftijd en
kalenderjaar. Life insurance epidemiology schrijft voor
dat gecorrigeerd moet worden voor de verstreken
tijd sinds de medische beoordeling en dat niet de
gehele bevolking maar de verzekerde populatie
als referentie wordt gebruikt. Vooral dit laatste
is belangrijk, omdat bevolkingscijfers leiden tot
een voor de verzekeraars riskante onderschatting
van de risico’s, daar ook de verzekeringspremies
gebaseerd zijn op de verwachte overlijdenskansen
van de verzekerde populatie. In dit onderzoek
is hiervan afgezien, omdat het onderzoek niet
alleen voor intern gebruik bestemd is, zodat
concurrentiegevoelige informatie buiten het
onderzoek dient te blijven en tevens voldaan wordt
aan relevante eisen uit het Mededingingsrecht, die
aan geneeskundig adviseurs bekend horen te zijn.

Studieontwerp
Het onderzoek is een cohort studie, die gebruik
maakt van de statistische database van het
medisch expertsysteem Arkanus, waarin de
medische gegevens zijn opgeslagen van onder
andere alle verzekerden met diabetes mellitus.
De verzekeringstechnische gegevens, waaronder
zowel acceptatiegegevens als claimgegevens uit de
polisadministratie zijn gebruikt om overleving en
overlijden vast te stellen.
De waargenomen mortaliteit is vergeleken
met de verwachte mortaliteit met behulp van
een Generalized Linear Model met Poissonverdeling. De verwachte sterfte is gebaseerd op de
overlevingstafels van het CBS van de jaren 2006 2012, als passend bij sekse, leeftijd en kalenderjaar.
Zowel de waargenomen als verwachte
overlijdenskansen zijn berekend als incidentiecijfers
(hazards) en de onderlinge verhouding wordt
getoond als relative hazard (RH).
Studie- en basispopulatie
Slechts een klein deel van de aspirant-verzekerden
maakt melding van een ziekte of aandoening die
gepaard kan gaan met een hogere overlijdenskans.
Een van deze ziekten is diabetes mellitus. Aspirantverzekerden die hiervan melding maken, zal worden
gevraagd om een gericht onderzoek te ondergaan als
eenvoudig te verkrijgen informatie over de huidige
situatie nodig is. Is vooral informatie nodig over
het beloop of over de resultaten van specialistisch
onderzoek, dan wordt hen gevraagd om de
behandelaar te machtigen informatie te verstrekken.
De uit onderzoek en van behandelaren verkregen
informatie is door medisch acceptanten en
adviseurs in Arkanus ingevoerd in de vorm van
waarden (bijvoorbeeld het HbA1c), melding aan- of
afwezigheid (bijvoorbeeld perifere neuropathie),
of keuze uit een beperkte lijst van omschrijvingen
of categoriëen (bijvoorbeeld de ernst van de
retinopathie).
De medische gegevens zijn verzameld tussen
5 juni 2006 en 11 januari 2013. Informatie over

Doelen
Dit onderzoek heeft drie doelen. Het belangrijkste
doel is de overlijdenskansen van mensen met (in dit
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Generalized Linear Models (GLM) voor RH’s, met
het logaritme van de waargenomen totale mortaliteit
als (canonical) link, het logaritme van de verwachte
totale mortaliteit volgens de overlevingstafels als
offset en een Poisson-verdeling1.

de verzekering, de verzekerde duur (overleving)
en eventuele overlijdensclaim (overlijden) is
tussen 27 maart en 5 juni 2013 opgehaald uit de
polisadministratie.
Inclusiecriteria

λ(x) = λ*(x) eβx
Voor dit deelonderzoek zijn alle verzekerden
toegelaten waarvan tijdens de medische acceptatie
bekend was dat zij op dat moment diabetes mellitus
hadden. Met dieet gecorrigeerde verhogingen
van de bloedsuikerwaarden en genezen diabetes
gravidarum zijn niet inbegrepen.

μi=λi γi
μi⁄γi =(di*⁄γi ) eβx
In deze formules staat de i voor het individu, λ
voor het incidentiecijfer of hazard; μ voor het
waargenomen incidentiecijfer na correctie voor de
observatietijd γ; d* voor hetverwachte incidentiecijfer
volgens de overlevingstafels na correctie voor
observatietijd γ;
βx is de lineaire predictor; de asterisk * geeft aan
dat het om een verwachte waarde gaat. Als we het
logaritme nemen van beide zijden van de
vergelijking volgt een formule met links de
(canonical) link voor de GLM met Poisson-verdeling
Ln(μ) en rechts de offset Ln(d*) met de lineaire
predictor βx voor de covariates x.

Exclusiecriteria
Aspirant-verzekerden werden afgewezen indien zij
niet onder regelmatige controle van een specialist,
huisarts of diabetes-verpleegkundige stonden en niet
konden aantonen aan adequate zelfcontrole te doen.
Ernstige complicaties en comorbiditeit leidden alleen
tot afwijzing als de totale RH volgens Arkanus hoger
was dan 4,0. Aspirant-verzekerden die uiteindelijk
zelf afzagen van de verzekering zijn evenmin
meegenomen in dit onderzoek.

ln μi – ln γi = ln di* – ln γi + βx ln
μi = ln di* + βx

Stroomdiagram van deelnemers
27 259

25 426

Arkanus database
1 833 Dubbele invoer; verzekering om
onbekende redenen niet tot stand
gekomen;
overlevingsgegevens niet te
achterhalen als gevolg van foutief
onderzoeks-ID

Dit model telt het aantal overledenen en vergelijkt
dit met het verwachte aantal overledenen volgens
de overlevingstafels. Het model neemt aan dat het
aantal overledenen een Poisson-verdeling heeft.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het
model wordt verwezen naar de publicaties van
Breslow e.a. (1987) en Jong e.a. (2008)1,2.

Opgeschoonde Arkanus database
1 047 Afgewezen op medische gronden,
RH > 4 of onvoldoende controle

24 379

Medisch geaccepteerd, RH <
_4 en
voldoende controle
1 879 1.6 < RH <
_4, maar vervolgens
geoffreerde premieverhoging niet
geaccepteerd door verzekeringnemer

22 500

Verzekerden, overlevingscijfers beschikbaar
19 565 Geen diabetes mellitus ten tijde van
medische acceptatie

2 935

Verzekerden met diabetes mellitus,
overlevingscijfers beschikbaar

Gegevensvoorbereiding
De overlevingsduur is berekend als de verstreken
tijd tussen de medische beoordeling en en het
moment van censoring. Vanwege de vertraging in
het melden van overlijdensgevallen is als moment
van censoring niet uitgegaan van het ophalen van
verzekeringtechnische gegevens, maar de dag na
het laatste overlijden.
Als sprake was van herhaalde metingen van HbA1c
en bloeddruk is een gewogen gemiddelde van de
waarden van de laatste vijf jaar berekend, waarin
recente waarden zwaarder meetelden dan oudere
waarden. Meerdere metingen van de bloeddruk
tijdens één gelegenheid werden hierbij als één
meting meegenomen, door berekening van het
rekenkundig gemiddelde van de metingen tijdens
deze gelegenheid met weglating van de hoogste
waarde.
Vier BMI-groepen werden onderscheiden: tot 25
kg/m2, 25 tot 30, 30 tot 35 en 35 of hoger. Drie
categorieen albuminurie werden onderscheiden:

Methoden
Waargenomen incidentiecijfers van overlijden
kunnen vergeleken worden met de incidentiecijfers
in grote referentiepopulaties zoals de gehele
Nederlandse bevolking, gebruikmakend van
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met behulp van de deviantie van de log-likelihood
van de maximaal mogelijke log-likelihood, in welk
geval er een verklarende variabele is voor elke
deelnemer. De significantie van de verklarende
variabelen is getest met een Type III test. De
beslissing of een verklarende variabele in het model
mocht blijven is gemaakt
met een likelihood ratio test. Als grenswaarde is een
P-waarde van 0,1 gebruikt.
De gestandaardiseerde deviantie residualen,
leverages en Cook’s distances zijn gebruikt om zeker
te stellen dat geen enkele deelnemers te veel aan
het model bijdroeg in vergelijking met anderen.
Alle testen en analyses zijn uitgevoerd met SPSS
22 (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0.
Armonk, NY: IBM Corp. Released 2013).

geen albuminurie, microalbuminurie en
macroalbuminurie. De categoriale variabelen
neuropathie en retinopathie zijn gedichotomiseerd,
zodat van elk slechts aan- of afwezigheid wordt
aangegeven.
Er zijn twee tarieven onderscheiden. Rokers en
personen die minder dan twee jaar voor aanvang
nog gerookt hebben vallen onder het rokerstarief;
de overigen onder het niet-rokerstarief.
Zes leeftijdsgroepen zijn geformeerd: 18 tot 24 jaar,
25 tot 35, 35 tot 45, 45 tot 55, 55 tot 65 en 65 jaar
en ouder.
Parameters en eindpunten
Het medisch advies, uitgedrukt als RH (RH0), is
opgesplitst in deel RH’s voor risicofactoren voor
hart- en vaatziekten (RH1: gewicht, roken,
systolische bloeddruk, lipiden), diabetes mellitus
inclusief aanwezigheid neuropathie en retinopathie
(RH2), nieraandoeningen en nierfunctieafwijkingen
inclusief albuminurie (RH3), comorbiditeit (RHx13).
Met RHx1 wordt bedoeld de RH voor de medische
gegevens niet vallend onder RH1. Evenzo is RHx12
de RH voor medische gegevens niet vallend onder
RH1 en RH2; en RHx13 de RH voor medische
gegevens niet vallend onder RH1 tot en met RH3.
Deze indeling maakt het mogelijk het medisch
advies voor bepaalde medische gegevens apart te
onderzoeken.

Resultaten
De Arkanus database bevat de medische gegevens
behorend bij 27.259 verzekeringsaanvragen.
Na aftrek van dubbele invoer als gevolg van
herbeoordelingen wegens bezwaarschriften, niet te
achterhalen overlevingsgegevens wegens foutieve
identiteitskenmerken en verzekeringen die om
onbekende redenen niet tot stand zijn gekomen
blijven 25.426 bruikbare verzekeringsaanvragen
over. Van deze aanvragen zijn er 1.047 (4,1%)
afgewezen op medische gronden, zoals een te
hoog verzekeringsrisico (RH > 4) of onvoldoende
controle bij ziekten waar regelmatige controle
een grote invloed op de prognose heeft. Daar
ongeveer in 7% van alle verzekeringsaanvragen
nadere medische informatie wordt gevraagd,
wordt naar schatting 0,28% (2,8 promille) van
alle verzekeringsaanvragen om medische redenen
afgewezen. In geval van diabetes mellitus ligt het
afwijspercentage iets lager: 3,6% in plaats van
4,1%. Opvallend is dat dit percentage duidelijk
hoger ligt bij vrouwen dan bij mannen: 7,0 versus
2,0%. Vrouwen maken eveneens minder kans op
acceptatie tegen normale premie: 34,4% versus
64,9% bij mannen.
Niet alle verzekeringsnemers zijn bereid om een
hogere premie te betalen als voor de verzekerde een
RH tussen 1,6 en 4,00 berekend is: 1.879 maal
kwam de verzekering niet tot stand omdat de
verzekeringnemer van de verzekering afzag.
Dit hoge aantal is voorname lijk te danken
aan problemen die de verzekeringsadviseurs
ondervonden met het invoeren van de afwijkende
verzekering. Dankzij aanpassingen en instructie
doen deze problemen zich inmiddels veel minder
vaak voor.
Van de uiteindelijk 22.500 verzekerden in de
Arkanus database bleken 2.935 Diabetes mellitus te
hebben
ten tijde van de medische acceptatie. De observatieperiode varieerde van 1 tot 2473 dagen (6,77 jaar).

Belangrijkste uitkomsten
De intercept only analyses voor de gehele groep en
voor subgroepen naar sekse, rokers-/niet-rokerstarief
of leeftijdsgroep laten zien hoe de mortaliteit van
mensen met diabetes zich verhoudt tot die van de
gebruikte referentiepopulatie.
De analyses met de verschillende RH’s laat zien hoe
nauwkeurig het medisch advies is.
Als de waarde van regressiecoëfficient kleiner is
dan e (2,721), is het advies te ongunstig voor de
verzekerden met veel of ernstige risicofactoren. Is
de regressiecoefficient groter dan e (2,721), dan is
het advies juist te gunstig voor de verzekerden. Gaat
het om beschermende risicofactoren, dan geldt het
tegenovergestelde.
Overige uitkomsten
Als derde groep analyses zijn modellen opgesteld
met specifieke risicofactoren. Vanwege de geringe
zeggingskracht van het onderzoek zijn hierbij
weinig significante en epidemiologisch oen
biomedisch verklaarbare resultaten te verkrijgen.
Testprocedures
De keuze tussen modellen wordt bij GLM gemaakt
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Tabel 1 – Basale gegevens van de deelnemers
		
Alle deelnemers
Mannen
Vrouwen
Aantal deelnemers
2 935
1977
958
Som observatieperioden in jaren
10 074
6 654
3420
Observatieperiode in jaren
3,41 (2,00 – 4,91)
3,34 (1,96 – 4,84)
3,62 (2,06 – 5,00)
Overleden
28 (0,95%)
23 (1,2%)
5 (0,5%)
Rokerstarief
706 (24,1%)
491 (24,8%)
215 (22,4%)
Verzekerd kapitaal bij overlijden (x € 1000) 78,9 (44,3 – 125,0)
80,0 (47,3 – 130,0)
72,5 (37,7 – 113,4)
Sekse : mannen
1977 (67,4)
1977 (100%)
0 (0%)
Burgerlijke leeftijd in jaren
43 (33 – 51)
45 (35 – 53)
39 (30 – 48)
Leeftijdsgroep:			
Tot en met 34 jaar
815 (27,8%)
470 (23,8%)
345 (36,0%)
35 tot en met 44 jaar
789 (26,9%)
497 (25,1%)
292 (30,5%)
45 tot en 54 jaar
855 (29,1%)
631 (31,9%)
224 (23,4%)
55 jaar en ouder
476 (16,2%)
379 (19,2%)
379 (19,2%)
Lengte in centimeters (cm) *
176,88 (12,14)
181,26 (10,32)
167,85 (10,53)
Gewicht in kilogram (kg) *
87,78 (17,59)
91,34 (16,36)
80,44 (17,77)
2,047 (0,217)
2,120 (0,188)
1,897 (0,195)
Body Surface Area (m2) *
27,2 (24,5 – 30,6)
27,1 (24,7 – 30,0)
27,4 (23,9 – 31,8)
Body Mass Index (kg/m2)
Body Mass Index:
Tot 25 (kg/m2)
844 (28,8%)
544 (27,5%)
300 (31,3%)
25 tot 30 (kg/m2)
1264 (43,1%)
936 (47,3%)
328 (34,2%)
30 tot 35 (kg/m2)
552 (18,8%)
363 (18,4%)
189 (19,7%)
35 of hoger (kg/m2)
270 (9,2%)
131 (6,6%)
139 (14,5%)
Systolische bloeddruk (mmHg)
130 (120 – 140)
130 (120 – 140)
126 (120 – 135)
Diastolische bloeddruk (mmHg)
80 (72 – 85)
80 (74 – 85)
80 (70 – 83)
Totaal cholesterol (mmol/l)
4,5 (3,9 – 5,2)
4,4 (3,9 – 5,1)
4,7 (4,1 – 5,3)
HDL-cholesterol (mmol/l)
1,2 (1,0 – 1,5)
1,1 (1,0 – 1,4)
1,4 (1,1 – 1,7)
LDL-cholesterol (mmol/l)
2,6 (2,1 – 3,1)
2,6 (2,1 – 3,1)
2,6 (2,1 – 3,2)
Berekende LDL-cholesterol (mmol/l)
2,5 (2,0 – 3,1)
2,5 (2,0 – 3,1)
2,6 (2,0 – 3,2)
Triglyderiden (mmol/l)
1,3 (0,9 – 2,0)
1,4 (0,9 – 2,1)
1,2 (0,8 – 1,8)
Cholesterol/LDL-ratio (mmol/mmol)
3,7 (3,0 – 4,6)
3,9 (3,1 – 4,7)
3,3 (2,7 – 4,2)
LDL/HDL-ratio (mmol/mmol)
2,1 (1,6 – 2,7)
2,2 (1,7 – 2,8)
1,8 (1,4 – 2,5)
Serum creatinine (mmol/l)
77 (67 – 86)
81 (73 – 89)
66 (58 – 74)
Creatinine klaring (MDRD) §
96 (82 – 114)
97 (83 – 114)
96 (81 – 115)
Albuminurie (mg/l)
0 (0 – 7)
0 (0 – 8)
0 (0 – 6)
Albuminurie:			
Geen albuminuria
2708 (92,3%)
1820 (92,1%)
888 (92,7%)
Microalbuminurie
206 (7,0%)
148 (7,5%)
58 (6,1%)
Macroalbuminurie
21 (0,7%)
9 (0,5%)
12 (1,3%)
HbA1c (mmol/mol)
53 (46 – 62)
53 (46 – 61)
53 (46 – 62)
Hypoglycaemische episoden:			
Geen/zelden hypoglycaemie
2358 (80,3%)
1604 (81,1%)
754 (78,7%)
Wel hypoglycaemie
261 (8,9%)
174 (8,8%)
87 (9,1%)
Geen informatie beschikbaar
316 (10,8%)
199 (10,1%)
117 (12,2%)
Retinopathie:			
Geen retinopathie
1959 (66,7%)
1334 (67,5%)
625 (65,2%)
Wel retinopathie
188 (6,4%)
136 (6,9%)
52 (5,4%)
Nooit onderzocht
788 (26,8%)
507 (25,6%)
281 (29,3%)
Neuropathie
77 (2,6%)
62 (3,1%)
15 (1,6%)
‘Diabetische voet’
12 (0,4%)
7 (0,4%)
5 (0,5%)
RH0 (Totaal medisch advies)
1,55 (1,34 – 1,90)
1,47 (1,31 – 1,72)
1,77 (1,47 – 2,25)
RH1 (RF hart- en vaatziekten)
0,97 (0,90 – 1,05)
0,97 (0,91 – 1,04)
0,95 (0,84 – 1,11)
RH2 (Diabetes mellitus
1,52 (1,37 – 1,74)
1,45 (1,33 – 1,61)
1,75 (1,53 – 1,97)
RH3 (Nierfunctie, albuminurie)
1,00 (1,00 – 1,03)
1,00 (0,99 – 1,03)
1,00 (1,00 – 1,04)
Medisch advies (RH) & beslissing verzekeraar:			
Akkoord normale premie (RH <
_1,6)
1616 (55,1%)
1283 (64,9%)
333 (34,8%)
Premieverhoging (1,6 < RH <
_4,0)
1213 (41,3%)
655 (33,1%)
558 (58,2%)
Afwijzen (RH > 4,0)
106 (3,6%)
39 (2,0%)
67 (7,0%)
Waarden betreffen het gemiddelde (standaard deviatie) indien gemerkt met * of aantal (percentage) en anders de mediaan (25%-75%).
§: MDRD onderschat de nierfunctie bij mensen met Diabetes mellitus, net als CKD-EPI.
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Univariate analyse basismodel

Tabel 2b – Generalized Linear Model,
intercept only analyse DM

De univariate analyse van het basismodel laat
zien dat de verzekerden met diabetes mellitus
een hogere overlijdenskans hebben dan sekse- en
leeftijdsgenoten in de gehele bevolking. Daar de
overlijdenskansen in de verzekerde populatie nog
veel lager zijn – de verzekeringspremies zijn over
het algemeen gebaseerd op overlijdenskansen
die gemiddeld meer dan 20 tot zelfs meer dan 30
procent lager liggen – mag worden aangenomen
dat de verzekerden met diabetes mellitus gemiddeld
een duidelijk hogere overlijdenskans hebben dan
de normpopulatie waarop verzekeraars de normale
premies baseren.

Alle deelnemers		Intercept only
Value
Df
Deviance
249,102
2 934
Akaike’s Information
criterion
307,102
Likelihood Ratio
Chi-square
0,000
RH=exp(B)
BI 95%
Intercept Diabetes mellitus 0,647 0,447 – 0,937

De verzekeringspremies dienen wettelijk
sekseneutraal te zijn, waardoor mannen dezelfde
premie betalen als vrouwen, hoewel hun
overlijdenskans gemiddeld tweemaal zo hoog is.

v/df=0,089

Ook bij verzekerden met diabetes mellitus blijft
deze verhouding staan, daar het verschil tussen
beide seksen niet significant is.

LR Chi-sq.
P=0,481

Tabel 2c – Generalized Linear Model, sekse

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan de
hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde van de
Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is weergegeven in
deze tabel.

Alle deelnemers		
Sekse
Value
Df
Deviance
261,313
2 934
Akaike’s Information
criterion
319,313
Likelihood Ratio
Chi-square
0,168
1
RH=exp(B)
BI 95%
Intercept
0,974 0,405 – 2,339
Sekse
Mannen
1,219 0,464 - 3,207
Vrouwen (ref.)
1

Op basis van het medisch advies – bij verzekerden
met diabetes mellitus gemiddeld een RH van
1,765 – wordt de premie zonodig aangepast. Het
medische advies zou de mortaliteit en morbiditeit
lager moeten inschatten dan de sterftetafels,
waarop de premies zijn gebaseerd, maar
overeenkomend met de werkelijke verwachting.
Dit bepaalt het technisch rendement, waarmee
calamiteiten wroden opgevangen. Daarvoor dient
de verhouding tussen waargenomen en verwachte
mortaliteit voor het gemiddelde advies te worden
gecorrigeerd. Als de waargenomen sterfte hoger
ligt dan de sterftetafels heeft het medisch advies
tekort geschoten. De bij verzekerden met diabetes
mellitus gevonden verhouding van 1,142 bedraagt
na correctie 0,647.
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LR Chi-sq.
P=0,021

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan de
hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde van de
Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is weergegeven in
deze tabel.

Tabel 2a – Generalized Linear Model, intercept
only analyse
Alle deelnemers		Intercept only
Value
Df
Deviance
261,144
2 933
Akaike’s Information
criterion
321,144
Likelihood Ratio
Chi-square
0,000
RH=exp(B)
BI 95%
Intercept
1,142 0,789 – 1,655

v/df=0,085

v/df=0,089

P=0,682
LR Chi-kw.
P=0,769

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan de
hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde van de
Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is weergegeven in
deze tabel.

Aangezien de verwachte mortaliteit reeds
leeftijdsafhankelijk is, mag verwacht worden dat het
model geen significantie aan de leeftijd als verklarende
variabele toebedeelt. Deze verwachting komt uit.
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Tabel 2d – Generalized Linear Model,
leeftijd bij acceptatie

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan
de hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde
van de Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is
weergegeven in deze tabel.

Alle deelnemers		Leeftijd bij acceptatie
Value
Df
Deviance
261,245
2 933
v/df=0,089
Akaike’s Information
criterion
321,245
Likelihood Ratio
Chi-square			
0,068
1
P=0,794
RH=exp(B)
BI 95% LR Chi-kw.
Intercept		
0,853 0,090 – 8,096
P=0,890
Burgerlijke leeftijd
bij acceptatie
1,006 0,964 – 1,049
P=0,796

Wordt verder onderscheid gemaakt tussen diabetes
mellitus, inclusief retinopathie, neuropathie en
‘diabetische voet’ en overige medische gegevens,
dan blijkt het risico wederom vooral bepaald te
worden door de overige medische gegevens en
blijken de risicofactoren voor hart- en vaatziekten
nog steeds geen toegevoegde waarde te hebben.
Tabel 3b – Generalized Linear Model, RH1, RH2

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan de
hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde van de
Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is weergegeven in
deze tabel.

Alle deelnemers		RH1, RH2 en overige
Value
Df
Deviance		
247,980
2 931 v/df=0,085
Akaike’s Information
criterion		
311,980
Likelihood Ratio
Chi-square		
13,333
3
P=0,004
RH=exp(B)
BI 95% LR Chi-kw.
Intercept		
0,571 0,248 – 1,315
P=0,188
RH1 (RF hartvaatziekten) 1,387 0,250 – 7,686
P=0,708
RH2 (Diabetes mellitus)
3,444 0,516 – 22,991
P=0,202
RHx12 (Overige gegevens) 3,209 1,842 – 5,589
P<0,001

Ook als de variabelen sekse en leeftijd gecombineerd
worden blijft de leeftijd niet significant.
Multivariate analyse van medische adviezen
Het medisch beoordelingsmodel van Achmea weegt
algemene risicofactoren voor hart- en vaatziekten
–roken, gewicht, bloeddruk en lipiden– altijd mee
bij de beoordeling van ziekten en aandoeningen
en niet slechts als bij de verzekerde op deze punten
ongunstige waarden worden gevonden. Gunstige
waarden leiden zo voor alle verzekerden tot
verhoudingsgewijs gunstige medische adviezen.
Toevoeging van de medische adviezen in de vorm
van RH’s verbetert het model aanmerkelijk
(LR Chi-kwadraat P=0,001). Onverwacht is het
gebrek aan significantie van de RH voor de
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Juist bij
diabetes mellitus zou men verwachten dat deze RH
het overlijdensrisico mede bepaalt. De RH voor de
overige medische gegevens is significant groter dan
e (2,721). Het medisch advies voor overige medische
gegevens is derhalve te gunstig voor de verzekerde.

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan
de hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde
van de Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is
weergegeven in deze tabel.

Verdere indeling van de overige medische
gegevens in nierfunctie en albuminurie enerzijds
en comorbiditeit anderzijds levert significante
waarden voor beide laatste op, waarbij met name
de nierproblemen mogelijk te gunstig beoordeeld
worden.
Tabel 3c – Generalized Linear Model, RH1, RH2,
RH3

Tabel 3a – Generalized Linear Model, RH1

Alle deelnemers		RH1, RH2 en overige
Value
Df
Deviance		
247,980
2 930
v/df=0,085
Akaike’s Information
criterion		
313,683
Likelihood Ratio
Chi-square		
13,629
4
P=0,009
RH=exp(B)
BI 95% LR Chi-kw.
Intercept		
0,572 0,248 – 1,319
P=0,190
RH1 (RF hartvaatziekten) 1,320 0,225 – 7,740
P=0,758
RH2 (Diabetes mellitus)
3,291 0,487 – 22,254
P=0,222
RH3 (Nierfunctie, albuminurie) 4,397 1,301 – 14,854
P=0,017
RHx13 (Overige gegevens) 2,959 1,531 – 5,720
P=0,001

Alle deelnemers		RH1 en overige
Value
Df
Deviance		
247,984
2 932
v/df=0,085
Akaike’s Information
criterion		
309,984
Likelihood Ratio
Chi-square		
13,329
2
P=0,001
RH=exp(B)
BI 95% LR Chi-kw.
Intercept		
0,584 0,346 – 0,984
P=0,043
RH1 (RF hartvaatziekten) 1,394 0,252 – 7,692
P=0,703
RHx1 (Overige gegevens) 3,239 2,010 – 5,221
P=0,000
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Multivariate analyse medisch model

RH met 95% Betrouwbaarheidsintervallen (BI95%); Beslissing
over de inclusie van verklarende variabelen wordt genomen aan de
hand van een Type III test, gebruikmakend van de P-waarde van de
Likelihood Ratio Chi-kwadraat (LR Chi-kw.) die is weergegeven in
deze tabel.

Vanwege het geringe aantal overledenen is de
zeggingskracht te laag om op zinvolle wijze
de voorspellende waarde van alle mogelijke
verklarende variabelen vast te leggen. Door een
voor een de mogelijke verklarende variabelen
te verwijderen resteert een model op basis van
HbA1c, ‘diabetische voet’, albuminurie, en een
selectie uit veel voorkomende comorbiditeit:
jicht, psychische klachten, tentamen suicidi,
drugsmisbruik en reumatoïde arthritis. De
aanwezgheid van een diabetische voet heeft een
zeer grote impacvt op het overlijdensrisico, maar
ook macroalbuminurie en comorbiditeit leiden tot
sterke risicoverhogingen.

Area Under Curve van de Receiver Operator
Curve als concordance index
De modellen in de Tabellen 2 en 3 leveren per
verzekerde een voorspellende waarde op ten
aanzien van de kans dat een verzekerde met
dezelfde medische gegevens tijdens dezelfde
observatieduur komt te overlijden. Deze
probabiliteit kan worden afgezet tegen een
grenswaarde, zoals de uitslag van een diagnostische
test tegen een normaalwaarde wordt afgezet.
Door alle mogelijke grenswaarden af te gaan
kunnen sensitiviteit en specificiteit van het
model in een grafiek worden geplaatst, de receiver
operator curve (ROC). De ruimte onder de curve
(area under curve, AUC) geeft de kwaliteit van het
model als acceptatietest aan, als maat van de
waarschijnlijkheid dat als twee deelnemers met
elkaar vergeleken worden, de deelnemer met de
hoogste door het model voorspelde overlijdenskans
het eerste zal overlijden.
Grafiek 1 geeft de ROC voor het model in Tabel
2b, welk de overlijdenskans van verzekerden met
Diabetes mellitus voorspelt op basis van het bij
aanvang van de verzekering verstrekte medisch
advies. De AUC bedraagt 0,720 (95% BI: 0,625 –
0,825).

Tabel 4 –

Alle deelnemers		Intercept only
Value
Df
Deviance
198,672
2 904
v/df=0,068
Akaike’s Information
criterion
270,672
Likelihood Ratio
Chi-square
48,290
9
P<0,000
RH=exp(B)
BI 95% LR Chi-kw.
Intercept		
1,502 0,178 – 12,664
P=0,253
HbA1c (mmol/mol)
1,025 0,995 – 1,055
P=0,099
Diabetische voet
107,77923,014 – 504,748
P<0,001
Albuminurie:			
P=0,012
Geen albuminuria
0,106 0,024 – 0,464
Microalbuminurie
0,128 0,020 – 0,841
Macroalbuminurie (ref.)
1
Frequente comorbiditeit:			
Jicht
10,643 1,410 – 80,356
P=0,022
Psychische klachten
8,121 2,894 – 22,795
P<0,001
Tentamen suicide
10,798 1,234 – 94,526
P=0,032
Drugsmisbruik
6,180 0,780 – 48,962
P=0,085
Rheumatoide arthritis 62,530 8,135 – 480,651
P<0,001

Grafiek 1 – ROC-curve behorend bij Tabel 2b
ROC Curve
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De voorspellende waarde van het model in
Tabel 4 is af te lezen aan de AUC van de ROC:
0,823 (95% BI: 0,739 – 0,908). Hoewel de
betrouwbaarheidsintervallen elkaar overlappen is dit
waarschijnlijk beter dan de AUC van Tabel 2b. Het
medisch advies kan dus mogelijk verbeteren.

Grafiek 2 – ROC-curve behorend bij Tabel 4
ROC Curve
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Discussie
In een gemiddelde verzekeringsportefeuille
kan men ongeveer 1 overlijdensclaim per
1.000 verzekerden per jaar verwachten. Voor
de verzekerden met diabetes mellitus in de
Arkanus database zouden volgens deze regel
10 overlijdensclaims ingediend moeten zijn nu
gemiddeld 3,4 jaar zijn verlopen en in totaal
10.000 persoonsjaren observatie zijn bereikt.
Het zijn er 28, nog steeds onvoldoende om
een goede statistische analyse op basis van de
medische gegevens toe te laten. Om deze reden
zijn de doelen van deze statistische analyse
beperkt gehouden. Het aantal claims lag bij
mannen relatief hoger dan bij vrouwen, hetgeen
te verwachten is vanwege het leeftijdsverschil
en het feit dat in Nederland de overlijdenskans
van mannen ongeveer tweemaal zo hoog als de
overlijdenskans van vrouwen.
Het belangrijkste doel is de overlijdenskansen
van mensen met (in dit deelonderzoek) diabetes
mellitus te vergelijken met de verwachte
overlijdenskansen, zodat beoordeeld kan
worden of deze groep verzekerden relatief te
veel of te weinig premie betaald en wat de
gevolgen van een algemene premieverlaging
zouden zijn voor deze groep verzekerden. De
overlijdenskansen blijken hoger te zijn dan in
de gebruikte referentiepopulatie – de gehele
bevolking met zelfde sekse en leeftijd. Daar de
verzekeraars hun netto risicopremies baseren
op een overlevingstafel met duidelijk lagere
overlijdenskansen (de normpopulatie), vallen de
overlijdenskansen van verzekerden met diabetes
mellitus eveneens duidelijk hoger uit dan de
overlijdenskansen in de normpopulatie.
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Het is dus te verwachten dat een verlaging van de
netto risicopremies deze verhouding nog verder
verhoogt en dat daarmee de verzekerbaarheid van
mensen met diabetes mellitus afneemt.
In de eerste jaren van de verzekering dient de
waargenomen mortaliteit een fractie te bedragen
van de verwachte mortaliteit, daar de medische
selectie dan nog van recente datum is en de
meeste verzekerden nog relatief gezond zijn. Een
verhouding tussen waargenomen en verwachte
mortaliteit van 0,4 tot 0,5 geeft een goede kans
dat de mortaliteit in de portefeuille lager blijft
dan op basis van de actuariële grondslapen en
medische adviezen wordt verwacht. Een hogere
waarde kan inhouden dat in de portefeuille
op termijn op mortaliteit wordt toegelegd.
Als voor de berekening van de verwachte
mortaliteit gebruik wordt gemaakt van de CBSoverlevingstafels, dan hoort de verhouding
tussen de waargenomen mortaliteit en de
verwachte mortaliteit nog lager uit te vallen,
afhankelijk van de normpopulatie tussen 0,25 en
0,4, zodat gecorrigeerd is voor het gebruik van de
verkeerde referentiepopulatie.
Om bovenstaande richtlijnen te kunnen
toepassen op een groep verzekerden met
risicofactoren, dient de gevonden verhouding
tussen waargenomen en verwachte mortaliteit
eerst gecorrigeerd te worden voor het gemiddelde
medisch advies, aangezien op basis van het
medisch advies ook de premies zijn aangepast.
Als in de onderliggende analyse de gevonden
verhouding bij verzekerden met diabetes mellitus
van 1,142 gecorrigeerd wordt voor het gemiddelde
medisch advies (1,765), resulteert een verhouding
van 0,647. Een waarde van 0,647 is te hoog om
te mogen verwachten dat de mortaliteit in de
deelportefeuille op middellange termijn binnen
de grenzen blijft van de actuariële grondslagen
en medische adviezen. De medische adviezen die
zijn gegeven in de periode 2006 tot 2013 zijn te
gunstig voor de verzekerden en dienen verhoogd
te worden.
De voorspellende waarde van het medisch advies
is mogelijk groter dan in 2009 werd gerapporteerd
door Sijbrands e.a. voor het voorspellend model
van een andere Nederlandse verzekeraar: AUC
van de ROC 0,72 (0,63 – 0,83) tegen 0,64 (0,63
– 0,65) [3]. Het brede betrouwbaarheidsinterval
maakt echter dat het verschil niet significant is.
Het tweede doel is het verbeteren van het
gebruikte beoordelingsmodel, voorzover het
gebrek aan zeggingskracht dit mogelijk maakt.
Door het medisch advies op te splitsen in
het medisch advies voor risicofactoren voor
hart- en vaatziekten, voor Diabetes mellitus,
voor nierfunctie en albuminurie en voor
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Conclusies

comorbiditeit, is inzicht verkregen in de waarde
van de verschillende deeladviezen.
Het medisch advies voor risicofactoren voor
hart- en vaatziekten blijkt steeds weer te zwaar
te wegen: het is te gunstig voor verzekerden
met gunstige uitslagen en te ongunstig voor
verzekerden met ongunstige uitslagen. Aan het
eindadvies draagt dit deeladvies echter weinig bij
en hierin ligt geen verklaring voor de te gunstige
medische adviezen.
Het medisch advies voor diabetes mellitus,
inclusief retinopathie, neuropathie en ‘diabetische
voet’, lijkt te voldoen, al is de prognostische
waarde van de verschillende onderdelen wellicht
anders dan is aangenomen. Het HbA1c en de
diabetische voet lijken voorspellender dan in het
beleid is aangenomen, terwijl retinopathie en
neuropathie minder belangrijk lijken. Albuminurie
en comorbiditeit lijken flink onderschat te worden.
De onderschatting van het medisch risico bij
verzekerden met diabetes mellitus lijkt hierdoor
verklaard te kunnen worden.
Het beperkte model in Tabel 4 heeft een grotere
voorspellende waarde dan het model op basis
van het huidige medisch advies. Hieruit blijkt
dat evidence-based underwriting de kwaliteit
van medische advisering verhoogd kan worden,
met name als vergeleken wordt met traditionele
adviesmethoden, zoals beschreven in Sijbrands
e.a.: AUC van de ROC 0,82 (0,74 – 0,91) tegen 0,64
(0,63 – 0,65)3.

Hoewel de Arkanus database te klein is om met
voldoende significantie gedetailleerd onderzoek
te verrichten, zijn er voldoende aanwijzingen om
de volgende conclusies te kunnen trekken.
•

•

•

•

•

De medische adviezen zijn te gunstig en de
mortaliteit in de deelportefeuille lijkt op
langere termijn hoger uit te vallen dan op
basis van de actuariële uitgangspunten en
medische adviezen werd verwacht.
De risicofactoren voor hart- en vaatziekten
spelen een kleinere rol dan in het medisch
acceptatiebeleid wordt aangenomen.
Albuminurie en comorbiditeit spelen
een veel grotere rol dan in het medisch
acceptatiebeleid wordt aangenomen en de
onderschatting van deze risicofactoren kan
de tekortkoming van de medische adviezen
waarschijnlijk verklaren.
Als de actuariële grondslagen worden
aangepast om een premieverlaging te
effectueren, dient het medisch beleid voor
verzekerden met Diabetes mellitus hieraan
aangepast te worden.
De in 2000 ingevoerde evidence-based
underwriting lijkt al tot een hogere kwaliteit
van medisch advisering geleid te hebben en
kan de kwaliteit van de medische advisering
nog verder verhogen.

Referenties
1

Jong P van, Heller GZ. Generalized Linear Models for insurance data. Melbourne.
Cambridge University Press 2008, 2012.

2

Breslow NE, Day NE. Statistical method in cancer research: Volume II – The design and analysis of cohort studies. IARC
Scientific Publications No. 82. Lyon. International Agency for Research on Cancer, 1987.

3

Sijbrands EJG, Tornij E, Homsma SJ. Mortality Risk Prediction by an Insurance.
Company and Long-Term Follow-Up of 62,000 Men. PLoS ONE 4(5): e5457.

GAVscoop, jaargang 18, nummer 2/3, december 2014

43

(Tap)kast
K. Naampje

Gerben was altijd een stille, teruggetrokken jongen
geweest. Hij groeide op in een streng gereformeerd
gezin in de kop van de Veluwe. Eenmaal op de
middelbare school werden zijn rapporten elk jaar
slechter. In het kinderrijke gezin, Gerben was de
oudste, werd dat geaccepteerd als de wil van God.
Maar op de boerderij konden ze een paar jonge
handen goed gebruiken en dus moest hij vaak
meehelpen.
Op zondagochtend aanbad Gerben Christus,
‘s middags aanbad hij Lazarus. Want Gerben
had een drankprobleem. In de keet buiten het
dorp liet hij zich vollopen met pils en Boomsma
Beerenburger. Maar altijd zo, dat het zijn vrienden
en familieleden niet opviel. Een stille drinker.
Op een zaterdagochtend werd Gerben op zijn
scootertje op een rotonde aangereden door een
auto. In het ziekenhuis bleek dat hij een Weber
C fractuur in zijn linkerenkel had opgelopen.
Hij werd direct geopereerd. Daarna was Gerben
enige tijd uit de running. Zijn schoolprestaties
waren intussen zo slecht dat hij van school
ging. Uiteindelijk kon hij via de kerk een jaar
naar een kamp in het buitenland. Hij deed daar
vrijwilligerswerk en hielp er in de keuken.

met de operatieve behandeling van enkelfracturen.
Naarmate er meer uniformiteit in de behandeling
ontstond, kon er wetenschappelijk onderzoek
worden verricht naar de resultaten van deze
behandeling.
In de tachtiger jaren werd duidelijk dat de
resultaten van operatieve therapie beter waren
dan van conservatieve therapie. In de negentiger
jaren konden er studies worden verricht waarbij
de follow-up lang genoeg was om ook de
langetermijnresultaten van operatieve behandeling
te evalueren.

Gedurende zijn verblijf in het buitenland waren er
al voorbereidingen getroffen voor een afsluitende
expertise. Het letsel had immers ruim twee
jaar geleden plaatsgevonden. Enkele weken na
terugkomst in Nederland vond het expertiseonderzoek plaats. De orthopedisch chirurg stelde in
zijn rapport dat er sprake was van een eindsituatie.
Omdat er in de voorbije twee jaren geen
radiologische tekenen van artrose waren ontstaan,
mocht worden aangenomen dat deze zich in de
toekomst ook niet meer zouden voordoen.
Gevraagd naar een argumentatie voor deze
veronderstelling antwoordde de orthopedisch
expert dat dat kon worden teruggevonden in een
orthopedisch handboek uit 1980.
Mag er van worden uitgegaan dat deze 21-jarige,
diplomaloze schoolverlater in de komende 45 jaar
van zijn arbeidzame (staande en lopende) carrière
geen kans meer heeft op posttraumatische artrose?
Nee!

Jarde e.a. beschreven in Acta Orthopaedica Belgica
2000 Oct; 66 (4 ): 382-8, dat 37% van de fracturen
waarbij initieel een anatomische reconstructie was
verkregen na 15 jaar degeneratieve veranderingen
lieten zien.

Rond de eeuwwisseling verschenen er artikelen
waarin de resultaten van langdurige follow-up
gepubliceerd werden:
Beris e.a. beschreven in Clinical Orthopaedics
and Related Research 1997 Aug; (341): 90-8, dat na
een follow-up van 10 jaar, bimalleolaire fracturen
significant geassocieerd waren met posttraumatische
artrose en derhalve met een slecht klinisch resultaat.
Het betrof hier een onderzoek bij 144 operatief
behandelde enkelfracturen. 24% van de fracturen
liet een slechte uitkomst zien.

Day e.a. beschreven in Foot & Ankle
International 2001 Feb; 22 (2): 102-6, dat het
langeretermijnresultaat bij 25 patiënten met een
bimalleolaire enkelfractuur bij een follow-up van
10-15 jaar liet zien dat 24% een slechte uitkomst
had. De auteurs stelden dat de evaluatie liet zien dat
het resultaat van interne fixatie bij bimalleolaire
enkelfracturen slechter was dan tot nu toe was
beschreven.
Osteosynthese voorkomt dus geen artrose, maar stelt
deze uit.
Eenmaal terug uit het buitenland leek
Gerben veranderd, minder gespannen. In het
vrijwilligerskamp had hij veel geleerd. Onder andere
dat hij gay was. Dat was natuurlijk een lastig issue
in het streng gedeformeerde gezin, zoals Gerben het

Er is sinds de komst van de oefenstabiele
osteosynthese al bijna een halve eeuw ervaring
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t ia

een 50-urige werkweek, maar hij zag wel hoe het ging.
Misschien een riskante combinatie: alcoholmisbruik
en werk in de nabijheid van een tapkast? Maar
Gerben ontkende dat. Hij was volledig gekapt met
drinken. Dat had destijds zijn functie gehad, maar
nu was hij uit de kast.
Nee, Gerben was nu fan van een andere Boomsma.
Arie!
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noemde, waaruit hij afkomstig was.
Maar Gerben was blij met zijn ontdekking. Je kunt
een vlinder niet meer in zijn cocon terug stoppen.
Hij was intussen bijna 21 jaar en kon op eigen benen
staan. Hij was verhuisd naar de grote stad.
Het werk in de keuken van het werkkamp was hem
goed bevallen en hij had intussen een baan in de
horeca gevonden. Zijn enkel protesteerde wel eens bij
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Bewerking voordracht gehouden op
de GAV-ledenvergadering 22 mei 2014, Almere

Van DSM-IV naar DSM-5
Consequenties voor verzekeringsarts, psychiater en hun samenwerking
J.W. Peterse*
Inleiding

medisch adviseur of de verzekeringsarts. Wat zijn de
meest cruciale kenmerken van een kwalitatief goede
psychiatrische rapportage in opdracht van een
verzekeringsarts? Waar gaan mijn vakbroeders nog
vaak de mist in? Zal het verschijnen van de DSM-5
een relevante impact hebben op deze factoren, of is
het in deze slechts bijzaak?

De teerling is geworpen! Na jaren van intensief
overleg, studie, publiekelijk geruzie en controverse
heeft de American Association of Psychiatry
(APA) de nieuwe wereldbijbel voor psychische
stoornissen gepresenteerd: de DSM-5.1 Het is niet
verwonderlijk dat de creatie van dit boekwerk niet
zonder slag of stoot is gegaan. Ons vak leent zich,
door het onvermijdelijk subjectieve karakter ervan,
uitstekend voor bloedige confrontaties tussen de
vele stromingen en stammen: de psycho-analytici
versus de gedragstherapeuten, op hun beurt
gebroederlijk optrekkend tegen de meer biologisch
georiënteerde vakbroeders. Ons vak heeft namelijk
een fundamenteel probleem met de diagnostiek:
hoe zorgen we ervoor dat een patiënt met
somberheidsklachten, gewichtsverlies, suïcidaliteit,
schuldgevoelens en angst van psychiaters overal ter
wereld de diagnose depressieve stoornis krijgt? En
niet het risico loopt de respectievelijke spreekkamers
te verlaten met een waaier aan exotische duidingen
die allen weer verschillende therapievormen
zouden behoeven? Het ontbreekt psychiaters aan
harde data, objectieve markers en beeldmateriaal,
en zij moeten het dus doen met heel goede
omschrijvingen van ziektebeelden en een standaard
diagnostisch handboek dat door alle psychiatrische
wetenschappelijke verenigingen wordt omarmd.
Wij psychiaters hebben daarom de DSM zeer nodig
om eenduidigheid in het diagnosticeren van de
psychische ziektebeelden te bewerkstelligen.
De DSM-5 brengt een flink aantal veranderingen,
gevreesde aardverschuivingen zijn echter
uitgebleven. Ik kan hier geen compleet overzicht
geven van al deze aanpassingen. Daarom beperk
ik me graag tot de meest relevante noviteiten en
zal me vervolgens richten op de gevolgen voor
onze samenwerking, meer concreet, voor de
psychiatrische rapportage in opdracht van de

*

DSM-5: What’s new?
De DSM-5 rekent af met het voor iedere psychiater
en verzekeringsarts vertrouwde meerassige
classificatiesysteem. Straks dus geen As I tot en
met V meer, geen uitspraak over de al of niet
aanwezige persoonlijkheidsstoornis op as II, geen
relevante somatiek op as III, geen vermelding meer
van bijkomende problemen op as IV, geen GAF
meer op as V. Dit betekent nogal wat. Voortaan
zal een psychiatrische diagnose worden gesteld,
zonder daarbij de verplichte uitspraak over al deze
zaken. Wel krijgt de psychiater de mogelijkheid de
diagnose uitgebreider te specificeren dan voorheen:
de zogenaamde ‘essential specifiers’ vormen een
indicatie voor de mate van ziekte-inzicht bij de
patiënt, comorbiditeit en suïcidaliteit, en voor de
ernst van de ziekte. Gevolg van het verdwijnen
van as II is dat een persoonlijkheidsstoornis niet
langer een schijnbaar lichtere ‘ranking’ geniet
dan een stoornis op de vroegere as I. Er is geen
sprake meer van hoofd- of niet-hoofddiagnose: alle
diagnosen zijn voortaan gelijkwaardig. Een andere
consequentie is dat de psychiater door verdwijnen
van as III niet langer verplicht wordt na te denken
over een causaal verband tussen de psychische
klachten en mogelijk onderliggend somatisch lijden.
Dat lijkt mij geen verbetering; het komt bijvoorbeeld
nogal eens voor dat een niet opgemerkte traag
werkende schildklier verantwoordelijk blijkt voor
stemmingsproblematiek. De psychiater zal voortaan
zelf de benodigde discipline moeten blijven
opbrengen, zonder zijn overwegingen over de
somatiek dwingend te moeten opnemen in de DSMclassificatie.

J.W. Peterse is psychiater en medisch directeur, WPEX landelijk psychiatrisch expertisebureau- www.wpex.nl
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Van categorie naar dimensie

Dankbaar werkterrein voor psychiater
en verzekeringsarts vormen eveneens de
somatoforme stoornissen. Waar de DSM-IV als
somatoforme stoornissen nog de somatisatie
stoornis, hypochondrie, pijnstoornis en
ongedifferentieerde somatoforme stoornis
onderscheidde, wordt in DSM-5 gesproken van de
somatisch-symptoomstoornis en verdwijnen alle
voornoemde diagnosen. Er is veel overlap tussen
de voormalige somatoforme stoornissen en weinig
wetenschappelijke evidentie voor afgrenzing.
Op het gebied van de angststoornissen, tenslotte, is
nieuw dat de paniekstoornis en agorafobie voortaan
ook als aparte stoornissen gediagnosticeerd kunnen
worden.

Niet alleen de classificatie verandert met de komst
van de DSM-5, ook de benadering van psychiatrische
ziekten is veranderd. Niet langer wordt uitgegaan van
een categorale indeling van ziekten, de dimensionele
benadering heeft zijn intrede gedaan in de DSM-5.
Deze komt voort uit de wetenschappelijke inzichten
die er sinds het verschijnen van de DSM-IV zijn
gekomen, dat mentale stoornissen op een continuüm
lijken te liggen met (gedeeltelijke) overlap in causale
factoren en symptomatologie. Een voorbeeld van
de consequentie hiervan is dat waar in de DSMIV nog gesproken wordt van vijf verschillende
typen schizofrenie (paranoïde, katatone,
ongedifferentieerde, gedesorganiseerde, resttype), in
DSM-5 voortaan de schizofreniespectrum-stoornis
als enige diagnose overblijft. Men beschouwt
schizofrenie voortaan als één stoornis, met
afwijkingen in één of meer van de vijf navolgende
‘domeinen’: wanen, hallucinaties, gedesorganiseerd
denken, abnormale motorische bewegingen (zoals
katatonie) en negatieve symptomen. De vijf subtypen
schizofrenie vertonen diagnostisch gezien namelijk
weinig stabiliteit, betrouwbaarheid en validiteit.
De ‘oude’ aanname dat er daadwerkelijk vijf
verschillende schizofrenie stoornissen bestaan, wordt
dus verworpen. Het gaat om één spectrumstoornis
die fenotypisch verschillende uitingsvormen kent op
het niveau van de symptomatologie.
Ditzelfde overkwam de autistische stoornis. In DSM-5
wordt ook deze voortaan als een spectrumstoornis
beschouwd, zodat er voortaan geen plaats meer is
voor de Asperger en de PDD-NOS.
Strikt genomen zijn deze twee veranderingen, het
verdwijnen van het 5-assen systeem en de meer
dimensionele benadering, de meest fundamentele.
Laten we nu eens stilstaan bij wat andere noviteiten
in DSM-5.

Bij het oude gebleven of licht aangepast
Gelukkig verandert met de komst van DSM-5 niet
alles. Zo blijft het classificatiesysteem met de
DSM-5 nog altijd gebaseerd op het scoren van
criteria, optellen dus, en bezien of er voldoende
criteria aanwezig zijn voor de classificatie. Op
het gebied van de persoonlijkheidsstoornissen
werd een ware aardverschuiving verwacht omdat
de voorgestelde diagnostiek erg specialistisch
en psychoanalytisch georiënteerd zou worden.
Door de complexiteit ervan zou de diagnostiek
en classificatie van persoonlijkheidsstoornissen
voorbehouden blijven aan gespecialiseerde
psychiaters. Een onaantrekkelijk vooruitzicht waar
wereldwijd veel ophef over ontstond. Met succes:
het gevolg is dat er niets verandert op dit gebied.
Op het gebied van de stemmingsstoornissen,
natuurlijk een zwaargewicht met de depressieve
stoornis aan boord, zijn er slechts kleine
veranderingen.
De aanpassingsstoornis, een veel geziene diagnose
bij verzuim, heeft een herdefinitie ondergaan
en wordt voortaan gezien als een heterogene
verzameling stressklachten die optreden na
blootstelling aan een stressvolle (traumatische of
niet-traumatische) gebeurtenis. De stoornis is dus
niet langer een restcategorie voor mensen die een
klinisch significante lijdensdruk ervaren, maar bij
wie de symptomen niet volledig voldoen aan de
criteria voor een specifiekere stoornis, zoals in de
DSM-IV.2

Andere spectrumstoornissen
Wanneer we kijken op diagnoseniveau moeten we
vaststellen dat veel diagnosen terugkeren in de DSM5, maar er zijn ook diagnosen definitief geschrapt.
In de diagnostiek van misbruik van middelen is
een grote gebeurtenis dat het klassieke onderscheid
tussen misbruik en afhankelijkheid verdwijnt. Ook
hier wordt namelijk gesteld dat middelenmisbruik
een spectrumstoornis is waarbij men in mindere
of meerdere mate symptomen kan hebben. Deze
systematiek geldt voortaan voor alle middelen.
Zo zullen de ons allen zeer vertrouwde diagnosen
alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid niet
langer gesteld worden. Men spreekt voortaan van een
alcoholgebruik stoornis die te classificeren is wanneer
men van elf criteria, waaronder een enkel nieuw
criterium (craving), minstens twee criteria positief
scoort.
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Consequenties DSM-5 voor psychiater en
verzekeringsarts
Voor u als verzekeringsarts is het begrip van
psychiatrische ziektebeelden en de diagnostiek
ervan natuurlijk van belang. U zult zich de
komende tijd daarom ongetwijfeld verdiepen in dit
nieuwe handboek. Toch is het voor u minstens zo
belangrijk hoe deze psychiatrische ziektebeelden
zich verhouden tot de mogelijkheden voor arbeid
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een gedaantewisseling die niet ieder collega
gemakkelijk maakt. Dit maakt dat het klachtverhaal
in menig rapportage ten onrechte teveel gewicht
krijgt. Bij AOV-zaken wordt daardoor de geclaimde
ziekte soms te gemakkelijk ‘gediagnosticeerd’. In het
kader van letselschadezaken heeft een overmatig
focus op de gepresenteerde klachten tot gevolg
dat onvoldoende uitgebreid en diepgaand wordt
ingegaan op het daadwerkelijke functioneren
voorafgaand aan het incident: niet zelden lijkt daar
vrij kort en oppervlakkig op ingegaan te worden
door de psychiater. Bij diepere analyse van dit voor
deze rapportages cruciale tijdsvak, blijkt vaak dat
er toch meer pathologie aanwezig was dan cliënt in
eerste instantie vertelt.
Een andere handicap voor psychiaters is dat zij
opgeleid zijn vragen te stellen, niet zozeer om ze
te beantwoorden. Het formuleren van heldere
antwoorden op uw vragen, niet doorspekt met
psychiatrisch jargon, valt dan ook niet altijd mee.
Tenslotte bevat een bruikbare rapportage
uitsluitend conclusies die goed onderbouwd zijn en
dus volgen uit de door de psychiater vergaarde en
ook daadwerkelijk in de rapportage weergegeven
informatie.

of een specifieke claim van een cliënt. U bent
in psychiatrische rapportages specifiek op zoek
naar de vertaalslag van de ziekte naar de daaruit
voortvloeiende beperkingen. De psychiater, die zich
op het gebied van de psychiatrische diagnostiek als
een vis in het water voelt, dient zich vervolgens dus
helder en goed onderbouwd uit te spreken over de te
objectiveren stoornissen en, desgevraagd, in (semikwantitatieve zin) over beperkingen. Als ultiem
voertuig voor de communicatie tussen psychiater
en verzekeringsarts lijkt het dus van belang om
in te zoomen op deze psychiatrische rapportages.
Waar ervaart u in psychiatrische rapportages vaak
de knelpunten, waar gaan psychiaters nogal eens de
mist in en waarom? Verandert dit met de komst van
de DSM-5?
Een bruikbare psychiatrische rapportage heeft de
volgende eigenschappen.3 De rapporteur is duidelijk
kritisch analyserend te werk gegaan, de rapportage
is concludent, to the point (niet onnodig lijvig) en
beantwoordt tenslotte in heldere taal (minimaal
jargon) uw vraagstelling. Er lijken meerdere redenen
te zijn waarom niet alle psychiaters zich voldoende
rekenschap geven van deze eisen. Allereerst is het
voor psychiaters nogal eens moeilijk de stoel van de
hulpverlener te verruilen voor die van de objectieve
keuringsarts. Opgeleid als behandelaar van
psychische ziekten is hij gewend als diagnosticus
vragen te stellen, het klachtverhaal uit te vragen en
dat als basis te nemen voor het verdere handelen.
Een expertiserend psychiater moet echter het
klachtverhaal kritisch beschouwen in het licht van
alle overige gegevens; de medische gegevens, het
eigen psychiatrisch onderzoek en het dagverhaal
moeten het klachtverhaal van een cliënt in het
juiste perspectief plaatsen en relateren aan de claim.
Anders dan een behandelend psychiater wordt de
expertiseur geacht het klachtverhaal niet zonder
meer over te nemen, maar juist uiterst kritisch te
trachten de klachten te objectiveren en te staven aan
alle overige informatie. Van dokter naar detective,

DSM-5: weinig impact op onze
samenwerking
Mij lijkt dat met de komst van de DSM-5 in wezen
niet veel verandert voor onze samenwerking. Uw
verwachtingen van een goede rapportage blijven
onveranderd, de psychiater zal het klachtverhaal
moeten blijven toetsen aan zijn eigen, grondige
onderzoek en de eventuele objectief geachte
symptomen classificeren conform de nieuwe DSM-5
systematiek. Of de rapportage uiteindelijk voldoet
aan uw verwachtingen, hangt in wezen af van
andere factoren dan de classificatie, zoals hierboven
betoogd. De DSM-5 maakt de spelregels voor de
psychiatrische classificatie anders, maar (gelukkig)
niet meer dan dat.

Geraadpleegde literatuur:
1.
2.
3.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5 (DSM-5), American Psychiatric Association (APA), 2013
APA White paper, 2013, vertaling Boom uitgevers, Amsterdam
Richtlijn: Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR), in bestuurs- en civielrechtelijk
verband, Utrecht, 31 januari 2008
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Oorlogschirurg in Afghanistan1
R. Leemans*

Samenvatting

de buik (evisceratie) en het andere kind had een
aantal verwondingen op de linker thorax en aan het
linkerbeen.
In overleg met de anesthesioloog besloot ik om het
kind met de evisceratie van de darm eerst te opereren.
Er werd stukken dunne en dikke darm verwijderd en
een stoma aangelegd.
Daarna ging ik het tweede kind opereren. Nadat ik
de wond in het been had gereinigd wilde ik datzelfde
doen met de wond op de thorax. Echter hieruit welde
in hoog tempo zeer veel veneus bloed op. Ik had
geen overzicht meer en besloot tot een uitgebreide
exploratie. Na ampel overleg heb ik een mediane
sternotomie uitgevoerd en gehandeld volgens de
methode van ‘damage control’. Toen de anesthesioloog
er voor had gezorgd dat het kind weer enige tensie had,
ben ik verder gegaan. Er bleek een fors gat in de linker
vena anonyma (grote tak van de vena cava superior) te
zitten, maar gelukkig kon ik dat sluiten. Een week later
speelden beide kinderen op onze binnenplaats met een
bal. De vader zei na afloop tegen mij: ‘Ik dank Allah
dat Allah u op mijn weg heeft geplaatst.’

Werken als oorlogschirurg in Afghanistan is wezenlijk
anders dan als civiel chirurg werken in je eigen
ziekenhuis in Nederland. De omstandigheden waarin
je leeft zijn veelal veel primitiever en beperkter dan
thuis en tevens ben je langdurig weg van je eigen
sociale omgeving, zoals het gezin. Daarnaast word je
geconfronteerd met alle vormen van verwondingen die
maar kunnen voortkomen uit oorlog en een ziekenhuis
met beperkingen. Ook word je zelf bedreigd door de
oorlogsomstandigheden, zoals raketaanvallen waarbij
regelmatig doden en gewonden vallen.
Aan de andere kant is het als mens een bijzondere
ervaring en geeft het als chirurg een rijkdom aan
medische ervaring.
Inleiding
De laatste stralen van de ondergaande zon verlichten
de bergen van Uruzgan. De bergen lijken net
golvende bladeren met een goudachtige glans
en zijn doorsneden met donkere voorden van
schaduwpartijen. Er heerst een serene rust.
Plotseling klinkt er een daverende knal. Het is een
mijn die is geëxplodeerd. Twee broertjes van 6 en 8
jaar waren na het eten het dal in gegaan. Daar vonden
ze een mijn waar ze mee gingen spelen. Deze ging af
en de beide broertjes raakten gewond. Een Nederlandse
patrouille die op het geluid af kwam, gaf eerste
medische hulp en zorgde dat er een medivac (medical
evacuation) plaats vond. De broertjes werden met een
helikopter naar het Nederlandse militaire hospitaal
van Kamp Holland in Tarin Kowt getransporteerd. Ik
was daar op dat moment als militair chirurg.
In het dagelijks leven was ik ten tijde van de
uitzendingen traumachirurg in het Medisch Centrum
Leeuwarden, maar tevens ook reservist-chirurg bij de
Koninklijke Marine.
Op die avond zat ik in Kamp Holland in een militair
hospitaal van de Nederlandse defensie. Het was
rustig tot wij bericht kregen dat deze twee kinderen
naar ons onderweg waren. Bij hun aankomst hing
bij het ene kind een deel van de dunne darm uit
*
**

Uitzendingen
Defensie sluit tegenwoordig contracten met civiele
ziekenhuizen en maatschappen voor medischspecialistische ondersteuning van de uitgezonden
militairen. Dat gaat via het Instituut samenwerking
Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). Degenen
die hieraan meedoen moeten bereid zijn om onder
primitieve omstandigheden en met beperkte
middelen te werken. Dit is dan ook vaak nog eens
onder oorlogsomstandigheden. Dat betekent dan
oorlogsdreiging voor jezelf, maar ook geconfronteerd
worden met alle soorten oorlogsverwondingen. Daar
komt bij dat je veelal de enige chirurg bent. Er zijn wel
cursussen en voorbereidingen, maar de werkelijkheid is
toch altijd anders.
Via defensie ben ik, naast andere uitzendingen, één
keer naar Irak en driemaal naar Afghanistan geweest,
namelijk twee keer Kandahar en één keer Tarin Kowt.
Alle keren was dit met een Nederlands chirurgisch
team bestaande uit een chirurg, een anesthesioloog,
twee operatieassistenten, een anesthesieassistent en
soms nog intensivecareverpleegkundigen en een
orthopedisch chirurg.
De eerste uitzending naar Afghanistan was in zomer/
najaar 2007 naar het militaire hospitaal in Kandahar
Air Field (KAF). Het hospitaal had een internationale

Dr. R. Leemans, traumachirurg np, KLTZAR bd
Met dank aan mr. drs. W.G. van Wissen, projectleider staf
defensie gezondheidsorganisatie en kolonel-arts
mr. J.H.G. Lankhorst, verzekeringsarts en commandant
bijzondere beoordelingen.
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hij heeft het toch gered. De overige twee hadden
minder ernstig letsel en allen hebben het overleefd.
Dit gebeuren raakte ons wel, mede omdat het eigen
mensen waren waarmee je tevoren samen in de eetzaal
had gezeten. Overigens waren deze mensen getroffen
op een plek waar wij zelf altijd langs liepen naar de
eetzaal…
Mijn uitzending in winter 2010/11 was weer naar
Kandahar. De Amerikaanse militairen hadden een
nieuw hospitaal van steen gebouwd (NATO role
drie Multinational Medical Unit) en dit stond onder
hun leiding. Het was een bijzondere ervaring om met
de Amerikanen samen te werken. Zij waren aardig,
kundig en konden heel goed organiseren. Medischtechnisch hadden de Amerikanen geen betere
materialen of technieken dan de Nederlanders. In
sommige opzichten waren ze zelfs wat conservatiever.
Zo hechten zij bijvoorbeeld nog steeds intraabdominaal met zijde, wordt er nog uitgebreid
geschoren en gejodeerd en wordt er bij één operatie
zowel met papier als met linnen afgedekt. Dit was
allemaal bespreekbaar, maar het moest wel altijd
precies zoals zij zeiden. Ik heb me zo veel mogelijk aan
hun aangepast en een zware, maar goede tijd gehad.
Aardig is om te vermelden dat Amerikanen geen claims
tegen behandelend artsen mogen indienen. Daar is een
speciale wet voor en dat gaf mij wel een rustig gevoel.

bemanning met een Nederlands en een Canadees
chirurgisch team en stond onder Canadese leiding.
Het hospitaal zelf was gemaakt van plywood met een
tent voor de bemanning. Het had acht SEH plekken,
twee operatiekamers, drie IC-bedden en maar dertien
verpleegbedden. Alle belangrijke operaties konden er
uitstekend worden uitgevoerd. Het had wel wat weg
van MASH, maar dan zonder de humor. Het hospitaal
stond tussen een platform voor vliegtuigen en de
taxibaan van het vliegveld. Het was er, onder andere
door de vele patiënten, druk, chaotisch en rumoerig.
Het geheel gaf een surrealistisch gevoel.
Op een keer was er een vrouwelijke nieuwe Canadese
chirurg die een thoracotomie zou uitvoeren bij een
patiënt met een thoraxletsel. Maar na het joderen
en afdekken, bleef zij verstijfd staan, ondanks
aansporingen om te beginnen met de operatie
die ik vervolgens heb uitgevoerd. Zij was volledig
overdonderd door de chaos, de vele zwaargewonde
patiënten en de raketaanvallen op het kamp. Volgens
mij had zij een soort shell-shock.
Mijn volgende uitzending was in voorjaar 2009 naar
Kamp Holland in Tarin Kowt (Uruzgan). Daar waren
wij het enige chirurgische team in een Nederlands
hospitaal. Het hospitaal bestond uit containers met
drie SEH plekken, één OK, twee IC-bedden en veertien
verpleegbedden.
Toen wij daar net een week zaten, was er een
raketaanval op het kamp. Daarbij vielen één dode en
vijf gewonden, waarvan een aantal zwaargewond. Zij
werden zonder aankondiging en vrijwel tegelijkertijd
het hospitaal binnengebracht. Er moest eerst even
geïmproviseerd worden omdat niet iedereen in het
hospitaal aanwezig was. Het is dan een hele vreemde
situatie met schreeuwende soldaten die hun gewonde
makkers op een stuk zeil naar binnenbrengen en
daar sta je dan als enige chirurg.
Degene die kwam te overlijden hebben we eerst nog
getracht te resusciteren, maar dat mocht niet baten.
Na triage had ik besloten dat twee gewonden naar
Kandahar moesten en die werden al snel afgevoerd
met een medivac helikopter. Van de resterende drie
gewonden had er één zeer uitgebreide darmletsels.
Na de laparotomie, waarbij alleen damage control is
uitgevoerd, dachten wij dat hij dood zou gaan, maar
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NATO role drie MMU Kandahar
Het KAF hospitaal was een fraai en goed geoutilleerd
hospitaal geworden, met twaalf SEH plekken, drie
operatiekamers, zestien IC-bedden en vijfendertig
verpleegbedden. Daarnaast waren er twee CT-scans en
meerdere, internationale, chirurgische teams.
Gedurende mijn plaatsing daar waren er per maand
ongeveer honderdvijftig opnames (5/dag) waarvan
40% ernstig gewond (ISS > 16). Daarmede was het KAF
hospitaal, samen met het Britse militaire hospitaal
Bastion in Helmand, het drukste traumacentrum ter
wereld qua aantallen zwaargewonden.
Per maand werden 700 eenheden bloedproducten
gebruikt, waaronder 15 keer massale transfusies (> 10
EH/24 uur). Dat is heel veel voor z’n klein hospitaal
en alleen maar voor traumapatiënten. Voor de
noodgevallen kon gebruik gemaakt worden van de zgn
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‘Medical rules of eligibility’
Het waren zowel militairen als ook burgerbevolking
die het hospitaal werden binnengebracht. Om te
voorkomen dat iedereen wordt binnen gebracht zijn
er bepaalde regels: de ‘medical rules of eligibility/
engagement’. Alle patiënten van de coalitie zijn
welkom, echter worden deze alleen behandeld
(geopereerd) wanneer het spoedeisend is, onder andere
omdat er een verhoogde kans op infecties is.

‘walking blood bank’. Dan worden tevoren gescreende
militairen opgeroepen om per acuut bloed te geven.
Met zo’n groot kamp hadden we dus altijd voldoende
bloed voor noodsituaties.
De opnameduur was gemiddeld slechts 4-5 dagen.
Wanneer de patiënten stabiel waren werden ze
overgeplaatst naar de ziekenhuizen van hun thuisland.
De Amerikanen hadden een vaste pendeldienst met
een als IC uitgerust transportvliegtuig naar Landstuhl
in Duitsland. De ‘local nationals’ (Afghanen) gingen
naar de lokale ziekenhuizen die ondertussen een stuk
zijn verbeterd t.o.v. een paar jaar geleden.
De mortaliteit op de SEH zelf was vrij hoog, maar
wanneer de patiënten eenmaal opgenomen waren, was
de overleving ongeveer 95%. Militairen die in het veld
of tijdens het transport al waren overleden werden
toch naar ons toe gebracht. Wij namen de reanimatie
over, stuurden de brengers van het slachtoffer weg
om koffie te drinken, en vervolgens verklaarden
wij de patiënt voor dood. Het was voor de directe
betrokkenen in het veld en tijdens transport vaak te
emotioneel om hun makkers dood te verklaren en
te stoppen met resusciteren. De Amerikanen hadden
een speciale ceremonie op de SEH na overlijden
onder leiding van de geestelijk verzorger, met name
voor de militairen van de westerse coalitie. Na een
bidplechtigheid werd de overledene naar buiten
gebracht met de geestelijk verzorger voorop, waarbij
alle aanwezigen in de houding stonden. Dit kwam
meerdere keren per week voor en maakte indruk vooral
ook omdat het vaak om jonge mensen ging.
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Burgers zijn alleen welkom wanneer er voldoende
capaciteit is en tevens dienen de verwondingen
bedreigend te zijn voor leven, ledemaat of oog. Bij
voorkeur moest de oorzaak oorlogsgerelateerd zijn,
maar ook verkeersslachtoffers en patiënten met
brandwonden door kachels en hete vloeistoffen
werden binnen gebracht. In de praktijk bestond de
helft van alle patiënten uit Afghanen, waaronder veel
kinderen.
Pathologie
De soorten letsels die in het hospitaal werden gebracht
toonden alles wat een ieder zich kan voorstellen bij een
oorlog. Alle gewonden voortvloeiend uit gevechten van
beide partijen werden het hospitaal binnengebracht.
Veel voorkomend waren de letsels als gevolg van
explosies, met name van de IED’s (Improvised
Explosive Devices). Het waren vaak dramatische
verwondingen over het gehele lichaam met evisceraties
en traumatische amputaties. Daarnaast letsels als
gevolg van schotverwondingen, granaatscherven en
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traumatische amputaties van beide benen, ernstige
verwondingen van het kleine bekken, veelal
amputatie van een hand of een arm en vaak ook nog
verwondingen in het gelaat. Dit soort situaties werd
‘high double or triple amputees’ (TA’s) genoemd en
gemiddeld kwamen er één-twee per week binnen.
Voor deze categorie patiënten was een speciale
behandelstrategie. Op de SEH werd geen diagnostiek
verricht (behoudens een enkele thoraxfoto op
indicatie), maar werd alleen resuscitatie uitgevoerd.
De patiënt ging zo snel mogelijk naar de OK. Daar
werd alleen damage control verricht. Dit werd
uitgevoerd met meerdere chirurgen en anesthesiologen
tegelijkertijd. Per aangedaan ledemaat waren ééntwee chirurgen bezig en tevens twee chirurgen voor
het bekken/abdomen. Via een laparotomie werden de
iliacale vaten geteugeld en afgeklemd om verbloeding
te voorkomen. Tegelijkertijd werden guillotine
amputaties verricht van de aangedane ledematen en
wondtoilet van de verschillende verwondingen. Het
leek soms wel een soort ‘chirurgendans’. Wanneer de
ene chirurg een stap naar links deed, dan deden alle
chirurgen een stap naar links omdat er anders geen
ruimte was. Door deze benadering lagen dit soort
patiënten binnen anderhalf uur na binnenkomst op
de IC. Daar werden ze gestabiliseerd en om de twee
dagen werd weer een wondtoilet (‘wash-out’) op de
OK verricht. Zodra de patiënten stabiel genoeg waren
om te kunnen worden getransporteerd gingen ze
naar hun thuisland. Indien dat langer ging duren
werden de hersteloperaties ook door ons uitgevoerd.
Met name gold dat voor de Afghanen omdat ons
hospitaal toch wel beduidend beter was dan de
Afghaanse ziekenhuizen. Overigens zijn de medische
voorzieningen in Afghanistan de laatste jaren wel
aanzienlijk verbeterd.
Tot onze verbazing was er een hoge overleving vanaf
het moment dat deze patiënten waren opgenomen en
op de OK lagen. De meesten van deze zwaargewonde
patiënten overleden al in het veld of tijdens het
transport.
Wel riep het emoties bij ons op en de vraag wat
het leven nog voor betekenis kan hebben voor de
betrokkenen wanneer die zo ernstig gemutileerd en
geïnvalideerd hieruit komen. Zullen deze mensen
werkelijk blij zijn dat wij hun leven hebben gered?

van RPG’s (Rocket Propelled Grenades).
Maar er werden ook patiënten binnen gebracht die
gewond waren ten gevolge van verkeersongevallen,
zoals grote patrouilleauto’s die omgerold waren
door te hoge opbouw (‘roll-overs’), brandwonden en
steekwonden door vechtpartijen in het kamp.
Tussendoor kwamen er ook patiënten met ‘gewone
pathologie’ zoals appendicitis, ileus en infecties.
Operatietableau
Afgelopen periode in KAF werden ongeveer
tweehonderd operaties per maand verricht ( ongeveer
zeven per dag) en dit waren voor het merendeel grote
operaties.
Het operatietableau bestond grofweg uit twee
delen: primaire operaties en secundaire operaties.
Bij binnenkomst van een patiënt werd als primaire
operatie veelal alleen een ‘damage control’ uitgevoerd.
De damage control is bedoeld om een leven of een
ledemaat te redden zonder herstellende operaties. Dat
kon bestaan uit wondtoilet (‘wash-out’), guillotine
amputatie, plaatsen van een externe fixateur,
laparotomie met darmresectie, vasculaire controle met
eventueel een shunt, thoracotomie, schedeltrepanatie,
aangezicht- en oogoperatie.
Bij de secundaire operaties werden onder andere
reconstructies uitgevoerd. De secundaire operaties
bestonden voornamelijk uit herhaling van het
wondtoilet, definitieve amputatie, osteosynthese,
weke delen bedekking (VHT, zwaailap), re-laparotomie
met eventueel continuïteitsherstel van darmen en
vaatreconstructies.
Wanneer je ergens als enige chirurg zat, zoals
bijvoorbeeld in Tarin Kowt, dan deed je zelf
alle operaties die nodig waren, ongeacht of die
oorspronkelijk in je pakket zaten. Eventueel nam ik
contact op met een collega in Nederland voor advies,
maar uiteindelijk kwam het op mijzelf aan.
De laatste keer op KAF was ik ingedeeld als algemeen
chirurg in een groep van vier algemeen chirurgen,
maar er waren ook drie orthopedisch chirurgen,
een neurochirurg, kaakchirurg en oogchirurg. Men
ontdekte echter al snel dat ik als traumatoloog ook
de extremiteitenletsels goed kon opereren. Ik heb alle
eerder genoemde ingrepen zelf ook uitgevoerd, behalve
de aangezicht- en schedeloperaties. Daarbij heb ik
echter wel geassisteerd en soms heb ik delen van die
ingrepen ook zelf gedaan.
‘High double and triple amputees’
De meest ernstige verwondingen die ik tijdens de
afgelopen uitzending gezien heb waren die welke het
gevolg waren van de IED’s.
De IED’s zijn de laatste jaren in explosiekracht
toegenomen. Voorheen eindigde de energie van
een mijn/bom net onder de knie, maar nu reikte
de explosie tot in het bekken. Het gevolg was hoge
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Deze werkbelasting was toch wel heftig en daardoor
kwam er vaak weinig van sociale activiteiten. Wel
probeerde ik wat te sporten in de algemene ‘gym’.

Brandwonden
Naast de ernstige oorlogsgewonden kwamen er ook
relatief veel Afghaanse burgers met brandwonden,
met name kinderen. Die waren het gevolg van
ontplofte lampen en omgekiepte pannen met hete
inhoud. Er werden veel kerosine lampen gebruikt en
die kosten veel kerosine om op te warmen voor ze
branden. Daarom werden ze al brandend bijgevuld
met als gevolg een grote explosie. Zo werden complete
gezinnen binnen gebracht die allemaal ernstige
brandwonden hadden. Er was een hoge mortaliteit niet
alleen door de ernst van de brandwonden, maar ook
door de late start van de behandeling met name de
rehydratie.

Beschouwing
Ik heb de uitzendingen altijd als bijzonder beleefd. Het
ene moment ben je gewoon thuis in een relatief luxe
en vertrouwde wereld en het daaropvolgende moment
ben je afgescheiden van je gezin, leef je onder veelal
primitieve omstandigheden en in een ander klimaat.
Het leven staat dus even op z’n kop.
Tijdens een uitzending kom je ook nog onder
oorlogsomstandigheden te verkeren, met onder andere
regelmatig raketaanvallen en andere vormen van
oorlogsdreiging.
In het hospitaal wordt je geconfronteerd met ernstige
verwondingen en vele doden en die maken een
onuitwisbare indruk.
Daarnaast zijn er ook nog vaak ethische dilemma’s.
Je moet bijvoorbeeld besluiten dat je de ene patiënt
gaat opereren terwijl de andere in de tussentijd kan
komen te overlijden. Ook met het geven van bloed
heb ik meegemaakt dat er soms keuzes moeten worden
gemaakt waarbij de één bloed kreeg en de ander kwam
te overlijden.
Het tekent je voor het leven en het heeft mij ook
emotioneler gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat er
twee groepen zijn die een verhoogde kans hebben op
het post traumatisch stress syndroom: de militairen in
het veld en de mensen in het hospitaal.
Medisch gezien heb ik heel veel ervaring opgedaan met
ernstig gewonde patiënten. Ik heb operaties uitgevoerd
die ik daarvoor nooit gedaan had en ik heb technieken
geleerd die ik in mijn eigen ziekenhuis heb kunnen
toepassen en waarmee ik levens heb kunnen redden.
Hippocrates heeft eens gezegd: ‘Oorlog is de enige goede
school voor chirurgen’…
De Afghanen heb ik leren kennen als bijzondere
en trotse mensen. Het is een volk dat veel heeft
meegemaakt en zich daardoor opportunistisch gedraagt.

‘Mascal’
Met enige regelmaat gebeurde het dat er meerdere
gewonden tegelijk binnen gebracht werden. Dit werd
een mascal (mass casualty incident) genoemd. Hiervoor
was in alle hospitalen een apart protocol waarin de
organisatie hiervoor beschreven wordt. Veelal had
ik de medische leiding (niet bij de Amerikanen). In
principe werd dan al het medisch en ondersteunend
personeel opgeroepen, tot zelfs de geestelijk verzorger
bij de Amerikanen. De traumabay’s werden volledig
bemand en de OK’s werden in gereedheid gebracht.
Soms werd ook al gekeken waarheen patiënten konden
worden afgevoerd wanneer het te vol zou gaan worden.
Het is vergelijkbaar met een rampenplan in een civiel
ziekenhuis, maar dan met beperktere capaciteit en veel
zwaargewonden tegelijk. Het grootste aantal gewonden
dat ik bij een mascal heb meegemaakt was 23 en dat
vraagt als coördinator toch ook weer extra skills.
Dagindeling
De dagindeling hing af van het hospitaal waar ik
zat. Over het algemeen kun je zeggen dat ik eigenlijk
altijd alle dagen oproepbaar was.
De laatste keer in KAF was het wat meer gereguleerd.
Iedere ochtend (ook op zon- en feestdagen) moest
ik wel om 07.45 op de OK zijn om te zien wat
er op het programma stond. Met in totaal vier
algemeen chirurgen had ik eenmaal in de vier dagen
gedurende 24 uur dienst, waarbij ik ook in het
hospitaal moest slapen. Op de derde dag moest ik de
chirurg die dan dienst had assisteren bij operaties
omdat de instrumenterenden niet assisteerden. De
andere twee dagen moest ik vaak meehelpen om het
operatieprogramma weg te werken. Alle dagen was ik
oproepbaar, met name ook voor mascals. Daarnaast
waren er ook nog besprekingen waar ik heen moest.
Maar veelal kon ik op de dagen dat ik geen dienst
had ’s middags nog wel even naar mijn kamer.

Conclusie
In het algemeen hebben de uitzendingen mij de
mogelijkheid geboden om een tijdje uit het ziekenhuis
te stappen en de dagelijkse routine (en vooral de
administratie en vergaderingen) achter mij te laten.
Je komt in een andere wereld met een bijzondere
kameraadschap. Het heeft mij bijzondere ervaringen
gegeven en mij als mens rijker gemaakt.
Ondanks de vele ellende die ik heb meegemaakt en
gezien, kijk ik positief terug op de uitzendingen en had
ik dit niet willen missen.

Literatuur:
1. Leemans R. Oorlogschirurg in Afghanistan. Ned Tijdschr Traum. 2014;20:42-7
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Voorkómen is beter dan vóórkomen
M.S. van der Spek, K.H. Harmsma
gehandeld, in die zin dat zijn handelen strijdig is
met het belang van een goede uitoefening van de
individuele gezondheidszorg.

De laatste tijd is ons gewoonlijk zo rustige wereldje
van medische advisering opgeschrikt door enkele
tuchtzaken, aanhangig gemaakt tegen medisch
adviseurs. Dit bracht ons op het idee deze tuchtzaken
te verzamelen en te analyseren in de hoop dat hieruit
voor onze beroepsgroep lering valt te trekken. Marije
van der Spek heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt en
dit werk met veel inzet en ijver op zich genomen. Een
en ander heeft geresulteerd in een overzicht van 36
tuchtzaken in de periode maart 2010 tot en met april
2014 zie tabel*.

Casus 12 ECLI:NL:TGZRAMS:2011:YG1073 - Een
verzekeringsarts wordt verweten dat hij is
tekortgeschoten in de zorg die klager van hem
verwachtte door zonder deugdelijk onderzoek een
rapport uit te brengen dat niet voldoet aan de daarvoor
geldende vereisten. De klacht wordt deels gegrond
verklaard en de arts krijgt een waarschuwing.
Casus 13 ECLI:NL:TGZRAMS:2011:YG1072 - De bedrijfsarts
heeft, als medisch adviseur, onzorgvuldig gehandeld
jegens klager door een rapport uit te brengen dat niet
voldoet aan de daarvoor geldende vereisten. De klacht
wordt deels gegrond verklaard en de arts krijgt een
waarschuwing.

Het voert te ver alle zaken afzonderlijk te bespreken
maar het lijkt ons goed enkele specifieke zaken nader
te bezien ter illustratie van de gevaren die de medisch
adviseur van tuchtrechtelijke zijde bedreigen.
Casus 2 ECLI:NL:TGZREIN:2010:YG0290 - De medisch
adviseur wordt verweten dat hij onvolledig
rapporteerde zonder klaagster ooit gezien te hebben
en dat hij de verklaringen vanuit de behandelende
sector klakkeloos overnam. De klacht wordt ongegrond
verklaard, mede omdat het zien van een patiënt in het
kader van advisering in particuliere verzekeringszaken
niet gebruikelijk is.

Casus 14 ECLI:NL:TGZRAMS:2011:YG1479 - Dit is een
nogal omstreden zaak waarin de medisch adviseur
wordt verweten dat zij de geheimhoudingsplicht
heeft geschonden door niet te voorkomen dat de
inhoud van een psychiatrisch rapport bekend werd
bij de wederpartij en haar medisch adviseur, terwijl
klager daarvoor uitdrukkelijk zijn toestemming
had onthouden. Verweerster had zoveel als
redelijkerwijs van haar als medisch adviseur
gevergd kon worden, moeten waarborgen dat ook
de schadebehandelaar van haar opdrachtgever zijn
afgeleide geheimhoudingsplicht zou nakomen. Ter
terechtzitting heeft verweerster benadrukt dat zij zich
niet verantwoordelijk voelde en voelt voor wat de
schadebehandelaar doet met de door haar verstrekte
medische informatie. Dit is tuchtrechtelijk laakbaar
(aldus het college). De op 4 september 2004 door
klager getekende machtiging was niet geldig voor het
rapport van 4 november 2004. De medisch adviseur
had moeten nagaan of klager ermee instemde dat de
inhoud van het psychiatrisch rapport bekend werd
gemaakt aan de medisch adviseur van de wederpartij.
Dat klager op 4 september 2004 al wist dat hij door de
psychiater gekeurd zou worden, maakt dit niet anders
nu hij op dat moment met het resultaat van de keuring
niet bekend was. De medisch adviseur krijgt een
waarschuwing.

Casus 7 ECLI:NL:TGZCTG:2011:YG0820 - Een gepensioneerd
huisarts, incidenteel werkzaam als medisch
adviseur, heeft op basis van het door een advocaat
aangeleverde dossier een brief geschreven over de
geestelijke gesteldheid van klaagster. Deze verwijt
hem dat hij haar, zonder haar ooit te hebben gezien
en gesproken, heeft getypeerd als een vrouw met
psychiatrische problematiek die dringend hulp nodig
heeft. Voorts had hij een diagnose gesteld, namelijk
persoonlijkheidsstoornis (cluster B) met borderline,
theatrale, paranoïde en antisociale kenmerken. Het
Regionaal Tuchtcollege acht de klacht gegrond en legt
een berisping op. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt
het beroep van de arts.
Casus 11 ECLI:NL:TGZRGRO:2011:YG1047 - Dit is een klacht
over onrechtmatig verkregen rapportages door een
medisch adviseur. Deze krijgt een berisping omdat
in zijn rapportage veel mist en het niet duidelijk is
hoe zijn advies tot stand is gekomen. Het is ook niet
duidelijk waarom de arts het desbetreffende oordeel
heeft gegeven. Aldus heeft hij als arts niet zorgvuldig
*

- Opnieuw een
zaak met betrekking tot een rapportage van een
verzekeringsarts. Klager verwijt hem dat hij de

Casus 15 ECLI:NL:TGZRZWO:2011:YG1516

De korte beschrijvingen van de in de tabel genoemde
zaken zijn te vinden op www.GAVscoop.nl
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Tuchtcollege wijst de klacht af. Evenzo het Centraal
Tuchtcollege in beroep.

tuchtrechtelijke normen van artikel 47 van de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(Wet BIG) heeft geschonden door in een schriftelijke
rapportage een beoordeling te geven over de
gezondheidstoestand van klager zonder dat hij daartoe
medisch onderzoek had verricht. Hij had verder in
zijn schriftelijke rapportage uitspraken gedaan en
beoordelingen gegeven over de medische toestand van
klager waarvoor geen (medische) grondslag kon worden
gevonden in de aan hem ter beschikking staande
medische gegevens en waarbij de verzekeringsarts
blijk heeft gegeven van vooringenomenheid en is
uitgegaan van veronderstellingen die de lichamelijke
en geestelijke integriteit van klager raken. Deze klacht
wordt door het college ongegrond verklaard.

Casus 31 ECLI:NL:TGZCTG:2013:52 - Klager is plastisch
chirurg en heeft bij een patiënte medische
handelingen verricht. Verweerder is medisch
adviseur en heeft op verzoek van een juridische
belangenbehartiger een rapport opgemaakt met
betrekking tot de verrichte medische handelingen.
Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat het advies
niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld moeten
worden en dat de medisch adviseur de maatregel
van berisping moet worden opgelegd. Het Centraal
Tuchtcollege oordeelt dat in een dergelijk geval sprake
kan zijn van schending van de tweede tuchtnorm, dat
klager klachtgerechtigd is in de zin van artikel 65 van
de Wet BIG en verwerpt het beroep van de medisch
adviseur.

Casus 20 ECLI:NL:TGZRZWO:2012:YG2104 - Op verzoek
van een letselschadejurist maakt de arts (voormalig
neuroloog) een rapport op met betrekking tot de door
een plastisch chirurg uitgevoerde medische ingrepen.
De aan het advies ten grondslag liggende medische
stukken kunnen de door de arts getrokken conclusies
niet dragen. Het advies voldoet daarom niet aan de
eisen die daaraan gesteld mogen worden. Dat de arts
nog wel adviseert een nadere expertise uit te laten
voeren doet daaraan niet af. De klacht wordt gegrond
verklaard en de arts krijgt een berisping.

Beschouwing
Van de 36 door ons gevonden tuchtzaken tegen
medisch adviseurs hebben er 20 betrekking op onjuiste
verklaringen of rapportages, is in 5 gevallen sprake van
schending van het beroepsgeheim, gaan 2 zaken over
onjuiste behandeling of verkeerde diagnoses, hebben
2 zaken geen of onvoldoende zorg tot onderwerp
en vallen 4 zaken in de categorie overige klachten.
Onheuse bejegening is slechts in 1 zaak het onderwerp
van de klacht.

Casus 22 ECLI:NL:TGZCTG:2012:YG2146 - Klager heeft
bij een verkeersongeval hersenschade opgelopen.
De verzekeringsarts is door klager en de verzekeraar
ingeschakeld voor een verzekeringsgeneeskundige
expertise om vast te stellen in welke mate klager als
gevolg van het ongeval beperkingen ondervindt bij het
verrichten van loonvormende arbeid. Klager verwijt de
verzekeringsarts dat de rapportage niet voldoet aan de
door het Centraal Tuchtcollege geformuleerde eisen,
aangezien:
1. de onafhankelijke neurologische en
neuropsychologische expertises van de
behandelend neuroloog zonder motivering terzijde
zijn geschoven;
2. de verzekeringsarts factoren gelegen binnen de
persoonlijkheid van klager heeft aangewezen
die volgens hem de oorzaak zijn van de beperkte
belastbaarheid van klager. Hierbij is onduidelijk
gebleven waar de arts zijn conclusies op baseert
en is hij buiten zijn deskundigheid getreden.
Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht deels
gegrond verklaard en de verzekeringsarts een
waarschuwing gegeven. Later verklaart het Centraal
Tuchtcollege het beroep van de arts gegrond.

Van de 20 tuchtzaken met ‘onjuiste verklaring of
rapportage’ als onderwerp, zijn er 6 gegrond verklaard
en 14 afgewezen of ongegrond verklaard. Meestal
gaat het om het verwijt dat gerapporteerd is zonder
voldoende onderzoek, zonder voldoende informatie,
zonder voldoende onderbouwing of duidelijkheid hoe
het advies tot stand is gekomen, dan wel dat de arts
buiten zijn deskundigheid is getreden.
Interessant is dat in vergelijkbare zaken de tuchtrechter
verschillend kan oordelen. Zo stelt c.q. bevestigt de
tuchtrechter bijvoorbeeld in casus 2 dat het zien van
een patiënt in het kader van advisering in particuliere
verzekeringszaken niet gebruikelijk is. In casus 7
daarentegen wordt de arts wel degelijk verweten dat hij
over de geestelijke gesteldheid van klaagster oordeelt
zonder haar zelf ooit te hebben gezien of gesproken.
Belangrijk is hierbij waarschijnlijk de aard en impact
van het oordeel. In sommige gevallen kan de medisch
adviseur dus niet ’zomaar’ ongezien een diagnose
stellen.
Bij de verschillende zaken met als onderwerp
‘onjuiste verklaring of rapportage’ wordt vermeld dat
de rapportage niet voldoet aan de eisen die gesteld
moeten worden aan een goede rapportage (casus 12 en
13). In casus 22 wordt door de tuchtrechter gesteld dat
de rapportage niet voldoet aan de door het Centraal

Casus 30 ECLI:NL:TGZCTG:2013:YG2853 - Klager verwijt een
verzekeringsarts dat hij het blokkeringsrecht heeft
geschonden, geen daadwerkelijk fysiek onderzoek
heeft verricht, de Wet op de medische keuringen
heeft geschonden en heeft vastgehouden aan eerder
ingenomen onjuiste standpunten. Het Regionaal
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De lering die wij uit deze tuchtrechtzaken kunnen
trekken is dat onze mening en onze conclusies
onderbouwd moeten zijn, rekening houdend met
de feiten en omstandigheden en dat, evenals in de
curatieve zorg, het belang van de patiënt of cliënt zo
men wil, niet uit het oog mag worden verloren.
In 5 van de door ons gevonden tuchtzaken is sprake
van schending van het beroepsgeheim, althans
is dat het onderwerp van de klacht. Opvallend is
dat in al deze gevallen de tuchtrechter de klacht
gegrond verklaart. Casus 14 is naar mijn mening
omstreden omdat hier de tuchtrechter verder gaat
en de verantwoordelijkheid voor het handelen van
een schadebehandelaar bij de medisch adviseur
legt, terwijl de medisch adviseur in geen enkele
gezagsverhouding staat tot de schadebehandelaar. In
dezelfde casus wordt nog eens het belang benadrukt
van een recente medische machtiging die nochtans
naar de mening van de tuchtrechter niet het recht
geeft rapportages die nadien worden verricht, zonder
meer aan derden ter inzage te geven.

Tuchtcollege geformuleerde eisen (zie C 2012 1315
aangescherpt in C 2012 YG 100). Deze criteria zijn de
volgende:
1. In het rapport wordt op inzichtelijke wijze
uiteengezet op welke gronden de conclusies van het
rapport steunen.
2. De gronden vinden aantoonbaar steun in de feiten,
omstandigheden en bevindingen vermeld in het
rapport.
3. Die gronden kunnen de daaruit getrokken
conclusies rechtvaardigen.
4. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn
deskundigheidsgebied.
5. De methode van onderzoek teneinde tot de
beantwoording van de voorgelegde vraagstelling
te komen, kan tot het beoogde doel leiden als de
rapporteur daarbij de grenzen van redelijkheid en
billijkheid niet heeft overschreden. Het Centraal
Tuchtcollege beoordeelt daarbij ten volle of het
onderzoek uit een oogpunt van vakkundigheid en
zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan.
Ten aanzien van de conclusies van de rapportage
vindt slechts een marginale toetsing plaats.

Uit deze 5 zaken moeten wij leren dat schending van
het beroepsgeheim zeer zwaar wordt aangerekend
en vrijwel altijd gegrond wordt verklaard.
Daarom moeten er goede afspraken zijn met onze
opdrachtgevers en de schadebehandelaars voor wie
wij werken. Ook blijkt dat wij ons – ondanks een
medische machtiging – goed moeten blijven realiseren
dat bij ‘gevoelige informatie’ een double-check met
betrekking tot inzage van derden zeer verstandig is.

Het zal de lezer niet verbazen dat deze zo wel
omschreven criteria nog steeds aanleiding kunnen
geven tot verschillende interpretaties en discussie.
Wat is immers inzichtelijk, wat zijn de grenzen van
de deskundigheid van de rapporteur en wat zijn de
grenzen van billijkheid en redelijkheid?
In casus 15 wordt de verzekeringsarts verweten dat hij
de tuchtrechtelijke normen van artikel 47 Wet BIG
heeft geschonden. In artikel 47 wordt omschreven
welk handelen van een beroepsbeoefenaar aanleiding
kan geven tot oplegging van een tuchtrechtelijke
maatregel, namelijk:
a. enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die
hij in die hoedanigheid hoort te betrachten ten
opzichte van
1. degene, met betrekking tot wiens
gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn
bijstand is ingeroepen;
2. degene die, in nood verkerende, bijstand
met betrekking tot zijn gezondheidstoestand
behoeft;
3. de naaste betrekkingen van de onder 1. enz.
bedoelde personen;
b. enig ander dan onder a bedoeld handelen
of nalaten in die hoedanigheid in strijd met
het belang van een goede uitoefening van de
individuele gezondheidszorg.

In de overige zaken (onjuiste behandeling of
verkeerde diagnose, onvoldoende zorg, bejegening
en verschillende andere klachten) valt verder geen
bepaald patroon te ontdekken.
In casus 22, die wel handelt over een onjuiste
verklaring of rapportage, doet de tuchtrechter
van het Regionaal Tuchtcollege aanvankelijk een
merkwaardige uitspraak door het verwijt van
klager dat de ‘onafhankelijke’ neurologische en
neuropsychologische expertises van de behandelend
neuroloog zonder motivering terzijde zijn geschoven,
in eerste instantie gegrond te verklaren. Gelukkig
vernietigt het Centraal Tuchtcollege later in beroep
deze beslissing. Immers, een keuring of rapportage
van een behandelend arts kan per definitie niet
onafhankelijk zijn.
In casus 29 wordt de verzekeringsarts onder andere
verweten dat hij de Wet op de medische keuringen
zou hebben geschonden. Deze wet dateert van 1
januari 1998 en staat alleen in specifieke gevallen
keuringen toe als een functie bijzondere eisen stelt
op het punt van medische geschiktheid in verband
met het aangaan van arbeidsovereenkomsten, levens-,
pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Verder betreft het vooral aanstellingskeuringen
waaraan bijzondere eisen worden gesteld.

Duidelijk is dat artikel 47 Wet BIG óók slaat op
het handelen van artsen die niet direct betrokken
zijn bij curatieve zorg, zoals medisch adviseurs en
verzekeringsartsen. Duidelijk is ook dat artikel 47 Wet
BIG zeer ruim geformuleerd is en ook aanleiding kan
geven tot verschillende interpretaties en discussie.
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het handelen van artsen die niet werkzaam zijn
in de curatieve sector. Daarom is zorgvuldigheid,
goede onderbouwing van ons advies, waar nodig
inroepen van onafhankelijke deskundigheid en
goede samenwerking met onze opdrachtgevers een
eerste vereiste om uit handen van het tuchtcollege te
blijven.
Voorkómen (en niet vóórkomen) is beter dan in
beroep uiteindelijk toch gelijk krijgen, zoals gelukkig
redelijk vaak nog wel gebeurt.

Tot slot nog een enkel woord over artikel 65 Wet
BIG (ook wel de tweede tuchtnorm genoemd),
waarop in casus 31 een beroep wordt gedaan. Dit
artikel regelt wie klachtgerechtigd is en aan welke
eisen een klacht moet voldoen. Dit artikel werpt
geen grote barrières op voor het indienen van een
klacht bij een regionaal tuchtcollege. Dit moge
voor ons een waarschuwing zijn en wij moeten
ons realiseren dat er makkelijk en zonder drempels
kan worden geklaagd bij het tuchtcollege, ook over
www.tuchtrecht.nl
domein gezondheidszorg
Nr

RT

Datum

Onderwerp:

ECLI nr

Uitspraak

Nr. CT

CT datum Uitspraak

1
’s Grav. 090310
Overige klacht
ECLI:NL: Klager is niet				
Het handelen van
				
TGZRSG ontvankelijk				
de arts valt niet
				
R:2010:
in zijn klacht.				
onder tuchtnorm
				
YG0130
				
van art 47, eerste
									
lig Wet BIG.
2
Eindh. 120510
Onjuiste
ECLI:NL: Ongegrond
			
behandeling /
TGZREIN
			
verkeerde
:2010:Y
			
diagnose
G0290
3
A’dam 120607
Schending
ECLI:NL: Deels gegrond: C2009.044 110500
De arts komt in hoger beroep en
			
beroepsgeheim
TGZCTG: Waarschuwing			
klaagster stelt incidenteel beroep in.
			
Overige klachten 2010:Y
+ publicatie			
In het principaal appel wordt
				
G0273				
de bestreden beslissing bevestigd
								
en in het incidenteel appel wordt
								
klaagster niet-ontvankelijk verklaard
								
met betrekking tot een nieuwe
								
klacht alsmede de beslissing waarvan
								
van beroep bevestigd met publicatie.
4
Eindh. 260510
Onjuiste
ECLI:NL: Ongegrond
			
verklaring of
TGZREIN
			
rapport
:2010:Y
				
G0318
5
Eindh. 210710
Onjuiste
ECLI:NL: Ongegrond
			
verklaring of
TGZREIN
			
rapport
:2010:Y
				
G0445
6
A’dam 160609
Onjuiste
ECLI:NL: Ongegrond
C2009.236 190810
Beroep verworpen
			
verklaring of
TGZCTG:
			
rapport
2010:Y
				
G0527
7
Eindh. 121109
Onjuiste
ECLI:NL: Gegrond:
C2010.018 060111
Beroep verworpen;
			
verklaring of
TGZCTG: Berisping			
CT gelast
			
rapport
2011:Y				
publicatie
				
G0820
8
A’dam 210709
Overige klachten ECLI:NL: Gegrond:
C2009.229 250111
Berisping wordt
				
TGZCTG: Berisping
’s-Grav.		
waarschuwing
				
2011:Y
				
G0885
9
A’dam 260509
Overige klachten ECLI:NL: Gegrond:
C2009.228 250111
Beroep slaagt;
				
TGZCTG: waarschuwing ’s-Grav. 		
klachten klager
				
2011:Y
+ publicatie			
alsnog ongegrond
				
G0886				
verklaard
10. A’dam 160609
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
C2009.241 301110
Beroep verworpen
			
verklaring of
TGZCTG: afgewezen
’s-Grav.
			
rapport
2010:YG
				
0924
11. Gron. 190411
Schending
ECLI:NL: Gegrond:			
Onzorgvuldig handelen
			
beroepsgeheim
TGZRGR Berisping			
Schending beroepsgeheim,
				
O:2011:				
onrechtmatig verkregen
				
YG1047				
rapportage
12. A’dam 260411
Geen of
ECLI:NL: Deels gegrond:
			
onvoldoende
TGZRAM Waarschuwing
			
zorg
S:2011:
				
YG1073
13. A’dam 260411
Onjuiste
ECLI:NL: Gegrond:
			
behandeling /
TGZRAM Waarschuwing
			
verkeerde
S:2011:
			
diagnose
YG1072
14. A’dam 230811
Schending
ECLI:NL: Gegrond:
			
beroepsgeheim
TGZRAM Waarschuwing
				
S:2011:
				
YG1479
15. Zwolle 171111
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZRZW afgewezen
			
rapport
O:2011:
				
YG1516
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Nr RT

Datum

Onderwerp:

ECLI nr

Uitspraak

Nr. CT

CT datum

Uitspraak

16. ’s-Grav. 070212
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZRSG afgewezen
			
rapport
R:2012:
				
YG1778
17. ’s-Grav. 070212
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZRSG afgewezen
			
rapport
R:2012:
				
YG177
18. Gron. 070212
Overige
ECLI:NL: Klacht
			
klachten
TGZRGR afgewezen
				
O:2012:
				
YG1780
19. Eindh. 070612
Onheuse
ECLI:NL: Klacht
			
bejegening
TGZREI
afgewezen
				
N:2012:
				
YG2111
20. Zwolle 070612
Onjuiste
ECLI:NL: Gegrond
			
verklaring of
TGZRZW berisping
			
rapport
O:2012:
				
YG2104
21. Zwolle 210612
Onjuiste
ECLI:NL: Gegrond
			
verklaring of
TGZRZW waarschuwing
			
rapport
O:2012:
				
YG2159
22. A’dam 260411
Onjuiste
ECLI:NL: Deels
C2011.235 210612
Beroep gegrond.
CT:
			
verklaring of
TGZCT
gegrond			
De oorspronkelijke verzekeringsarts
			
rapport
G:2012:
waarschuwing			
klacht wordt
heeft niet
				
YG2146				
ongegrond
onzorgvuldig
								
verklaard
gehandeld.
23. ’s-Gav. 170712
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZRSG afgewezen
			
rapport
R:2012:
				
YG2222
24. ’s-Grav. 170712
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZRSG afgewezen
			
rapport
R:2012:
				
YG2221
25. Zwolle 081112
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZRZW afgewezen
			
rapport
O:2012:
				
YG2405
26. Gron. 190411
Schending
ECLI:NL: Berisping:
C2011.205 201111
Berisping wordt
CT: rapportage
			
beroepsgeheim
TGZCT				
waarschuwing:
had niet
				
G:2012:
Klachten 3, 4, 5,				
overhandigd
				
YG2432
7 en 8 gegrond.				
mogen worden,
					
Klachten 1, 2 en 			
3, 4, 5 en alsnog
geen geldige
					
6 ongegrond			
ongegrond.
machtiging.
27. A’dam 280611
Schending
ECLI:NL: Gegrond
C2011.351 201111
Beroepen van
			
beroepsgeheim
TGZCT
waarschuwing			
beide partijen
				
G:2012:
+ publicatie			
verworpen
				
YG2431
28. Eindh. 150413
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZREI
afgewezen
			
rapport
N:2013:
				
YG2838
29. ’s-Grav. 070210
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
C2012.148 160413
Beroep verworpen
			
verklaring of
TGZCT
afgewezen
			
rapport
G:2013:
				
YG2852
30. ’s-Grav 070210
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
C2012.149 160413
Hoger beroep
			
verklaring of
TGZCT
afgewezen			
klager verworpen
			
rapport
G:2013:Y
				
G2853
31. Zwolle 070612
Onjuiste
ECLI:NL: Gegrond
C2012.303 130813
Beroep verweerder
			
verklaring of
TGZCT
berisping			
verworpen
			
rapport
G:2013:52
32. A’dam 110112
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
C2012.184 121113
Gegrond:
			
verklaring of
TGZCT
afgewezen			
waarschuwing
			
rapport
G:2013:140
33. Eindh. 041213
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
			
verklaring of
TGZREI
afgewezen /
			
rapport
N:2013:52 ongegrond
34. A’dam 061112
Onjuiste
ECLI:NL: Ongegrond
C2013.003 060214
Gedeeltelijk
			
verklaring of
TGZCT				
gegrond:
			
rapport
G:2014:37				
Waarschuwing
35. A’dam 161013
Onjuiste
ECLI:NL: Klacht
C2013.116 270314
Beroep verworpen
			
verklaring of
TGZCT
ongegrond
			
rapport
G:2014:111
36. ’s-Grav. 131011
Onjuiste
ECLI:NL: Klachten niet
C2013.002 080414
Klachten ontvankelijk
			
verklaring of
TGZCT
ontvankelijk			
verklaard.
			
rapport
G:2014:120 verklaard			
Klachten ongegrond
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Invoering van herregistratie;
de gevolgen voor medisch adviseurs
D. van Meersbergen*

1. Inleiding

systeem van titelbescherming. In de kern komt
dit systeem er op neer dat het iedereen vrij staat
om handelingen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg te verrichten. De patiënt heeft
daarbij de vrijheid om zelf een keuze te maken
voor een bepaalde beroepsbeoefenaar, of dit nu
om een gereguleerde of een niet- gereguleerde
beroepsbeoefenaar gaat. Om de patiënt daarbij
de nodige bescherming te bieden zijn bepaalde
gevaarlijke medische handelingen zoals injecties,
heelkundige handelingen en het voorschrijven
van geneesmiddelen uitgesloten van de vrijheid
om individuele gezondheidszorg te verrichten.
Deze handelingen mogen alleen door aangewezen,
gereguleerde beroepen worden verricht. Van deze
gereguleerde beroepen zijn de opleidingseisen en
het deskundigheidsgebied beschreven. Patiënten
kunnen deze beroepsbeoefenaren herkennen
aan de titel die ze voeren. Het recht om die
titel te voeren wordt niet louter verkregen door
het afronden van de opleiding zoals voor de
inwerkingtreding van de wet, maar pas nadat
daarvan aantekening is gemaakt in het BIG-register.
Dit register, dat voor iedereen te raadplegen is,2
stelt patiënten in staat om te controleren of ze
inderdaad van doen hebben met een gereguleerde
beroepsbeoefenaar en dus met iemand die
een bepaalde opleiding heeft afgerond en een
specifiek gebied van deskundigheid heeft. Bij
de totstandkoming van de wet is aangegeven
dat dit stelsel alleen werkt als het register
regelmatig wordt geactualiseerd en daar alleen
beroepsbeoefenaren in staan die (nog steeds) over
voldoende deskundigheid beschikken. Alleen dan
draagt het BIG-register bij aan het doel van de
wet om de kwaliteit van de beroepsuitoefening
te bewaken en te bevorderen en de patiënt te
beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig
medisch handelen. Om die reden is de registratie
gekoppeld aan een maximale termijn waarna
gekeken wordt of de arts nog voldoet aan de eisen
om opnieuw geregistreerd te kunnen worden. Dat
is geregeld in artikel 8 Wet BIG. Dat wetsartikel
is niet gelijk met de rest van de wet in werking

Mag u zich in 2017 nog arts noemen? Of komt u
niet door de herregistratie heen? Bij veel artsen,
waaronder geneeskundig adviseurs, speelt deze
vraag en dat veroorzaakt onrust. Die ongerustheid
is niet geheel onterecht. Op 1 januari 2017 moeten
veel artsen zich voor het eerst in het BIG-register
laten herregisteren, maar er is nog veel onduidelijk.
Het is met name niet helder hoe de herregistratie-eis
dat er voldoende werkervaring moet zijn, uitpakt
voor artsen die niet direct werkzaam zijn in de
curatieve sector. Dit raakt derhalve geneeskundig
adviseurs, waardoor de vraag opkomt of zij op
basis van hun werkzaamheden geherregistreerd
kunnen worden. Daarbij speelt de discussie welke
werkzaamheden onder de definitie van ‘individuele
gezondheidszorg’ vallen, de kernbepaling in de Wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(Wet BIG).1 In dit artikel schets ik allereerst het doel
en de achtergrond van de BIG-registratie. Vervolgens
beschrijf ik de wettelijke regeling voor herregistratie
en de gevolgen voor geneeskundig adviseurs.
Daarbij ga ik in op de onduidelijkheid die er op dit
moment nog is.
2. BIG-registratie als kwaliteitsinstrument
Alvorens in te gaan op de eisen voor herregistratie,
is het goed om aan te geven wat het doel is van
het BIG-register en van herregistratie. Vóór de
inwerkingtreding van de Wet BIG kreeg men na
het behalen van het artsexamen automatisch
de artsentitel. Die titel was levenslang geldig
en gaf de bevoegdheid om handelingen op het
gebied van de geneeskunst te verrichten. Andere
beroepsbeoefenaren mochten zich niet op dat
gebied begeven. Met de inwerkingtreding van
de Wet BIG, op 1 december 1997, is dit systeem
van beroepsbescherming omgezet naar een

*
1

Mr D. van Meersbergen is stafjurist bij de KNMG.
De reikwijdte van de Wet BIG wordt bepaald door het
begrip ‘handelingen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg’ dat gedefinieerd is in artikel 1 van die
wet.
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Wordt de arts in het specialistenregister
doorgehaald, dan wordt ook de registratie in het
BIG-register doorgehaald. Om als arts geregistreerd
te blijven in het BIG-register moet op dat moment
een herregistratieverzoek worden ingediend.

getreden. De invoering van de wet was destijds
zo’n omvangrijke operatie dat eerst afgewacht werd
hoe het register zou functioneren alvorens vorm te
geven aan de herregistratie-eisen.3 Pas in 2009 is de
herregistratie ingevoerd voor de verpleegkundigen,
de verloskundigen en de fysiotherapeuten.4 Voor de
overige gereguleerde beroepen (artsen, tandartsen,
apothekers, gezondheidszorgpsychologen en
psychotherapeuten) is herregistratie in 2012
ingevoerd.5 Dat betekent dat een inschrijving in het
BIG-register vanaf dat moment nog vijf jaar geldig
is. Na die vijf jaar moet de arts om in het register
ingeschreven te blijven staan, opnieuw registreren.

Voorbeeld: Een arts die op 1 januari 2017
als verzekeringsarts staat geregistreerd, wordt
automatisch op die datum ook in het BIG-register
als arts geregistreerd. Vervalt de registratie voor het
specialisme op 1 januari 2018, dan vervalt op die
datum ook de registratie als (basis) arts en moet
voor die datum een herregistratieverzoek worden
ingediend.

3. Voor alle artsen relevant
Profielregisters
De KNMG beheert 13 profielregisters.7 Artsen
die in een profielregister bij de KNMG staan
geregistreerd vormen een bijzondere groep. De wet
kent namelijk alleen basisartsen en specialisten
maar geen profielregisters. De koppeling die
geldt voor specialisten is er daarom niet voor
profielartsen. Profielartsen moeten daarom elke
vijf jaar ook voor het basisberoep registeren. Wel
heeft de Minister van VWS toegezegd dat gebruik
gemaakt kan worden van dezelfde bewijstukken
voor herregistratie in het BIG-register en het
profielregister, uiteraard voor zover de eisen
overeen komen.8 Wat dit betekent voor de KNMGprofielregisters is nog niet geheel duidelijk. De
overleggen tussen KNMG en het ministerie van
VWS lopen nog steeds. Naar verwachting zullen
artsen die in een profielregister van de KNMG staan
een bewijs van inschrijving in dat register kunnen

Zoals hiervoor al aan de orde is geweest, is het
doel van herregistratie om de kwaliteit van de
geregistreerde beroepsbeoefenaren en daarmee
de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken
en te bevorderen en patiënten te beschermen.
Voor specialisten is herregistratie al een bekend
fenomeen. Zij moeten elke vijf jaar voldoen aan
bepaalde vereisten, zoals het hebben van voldoende
werkervaring, het volgen van relevante nascholing
en het meedoen aan kwaliteitsvisitatie. Op
1 januari 2012 is herregistratie nu ook voor het
basisberoep ingevoerd. Dat betekent dat vroeg of
laat iedere arts zich moet herregisteren om zijn titel
te behouden. Op die datum zijn alle BIG-registraties
nog maar vijf jaar geldig. Na die vijf jaar, dus op
1 januari 2017, moet een verzoek om herregistratie
worden gedaan.
Voorbeeld: Een arts heeft zich in 1998 in het BIGregister ingeschreven. Vanaf 1 januari 2012 is zijn
registratie nog vijf jaar geldig. Uiterlijk op 1 januari
2017 moet hij voor de eerste maal herregistreren.

6

Iedereen die zich na 2012 voor de eerste maal in het
BIG-register inschrijft, is voor vijf jaar geregistreerd.
Na die vijf jaar moet opnieuw geregistreerd worden.
Voorbeeld: Iemand haalt begin 2013 zijn artsenbul
en wordt per 1 mei 2013 BIG-geregistreerd. Vanaf
dat moment mag de titel arts gevoerd worden. De
inschrijving is vijf jaar geldig, dus tot 1 mei 2018.
Specialisten
Zolang een arts ook als specialist geregistreerd
staat,6 blijft zijn BIG-registratie voor het basisberoep
arts in stand. De koppeling tussen de registers
is gelegd omdat de eisen voor herregistratie
als specialist hoger liggen dan de eisen voor
herregistratie als beoefenaar van het basisberoep.

3
4
5

7

Kamerstukken II 2005/2006, 30 463, nr. 3 p. 1.
Stb. 2008, 556.
Stcrt. 2011, 23181.
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De volgende geneeskundig specialismen worden
bedoeld: anesthesiologie, cardiologie, cardio-thoracale
chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde,
interne geneeskunde, keel- neus- oorheelkunde,
kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische geriatrie,
longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten,
medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie,
nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie,
oogheelkunde, orthopedie, pathologie, plastische
chirurgie, psychiatrie, radiologie, radiotherapie,
reumatologie, revalidatiegeneeskunde, urologie,
huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde,
geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten,
bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en artsen maatschappij
en gezondheid.
Arts tuberculosebestrijding KNMG, Forensisch
arts KNMG, Arts infectieziektebestrijding KNMG,
Jeugdarts KNMG, Arts medische milieukunde KNMG,
Spoedeisendehulparts KNMG, Arts beleid en advies
KNMG, Arts indicatie en advies KNMG, Ziekenhuisarts
KNMG, Arts internationale gezondheidszorg en
tropengeneeskunde KNMG, Verslavingsarts KNMG, Arts
donorgeneeskunde KNMG.
Kamerstukken I 2010/11, 29 282, C, p 3.

definitie van individuele gezondheidszorg bestaat uit
twee delen:
a. Handelingen op het gebied van de geneeskunst.
Hieronder vallen alle verrichtingen, het
onderzoeken en geven van raad daaronder
begrepen, die ertoe strekken iemand van een
ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een
ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand
te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te
verlenen;
b. alle andere verrichtingen die rechtstreeks
betrekking hebben op een persoon en ertoe
strekken diens gezondheid te bevorderen of te
bewaken.

overleggen als bewijs dat voldoende relevante
werkervaring is opgedaan.
4. De herregistratie-eis
Aan welke eisen moet worden voldaan voor
herregistratie? Anders dan bij de herregistratie voor
specialisten, die zowel kwantitatieve (werkervaring)
als kwalitatieve (nascholing, kwaliteitsvisitatie,
etc.) eisen kent, geldt voor herregistratie van het
basisberoep alleen een kwantitatieve norm. Deze
vloeit voort uit de wet en de bepalingen die op
grond daarvan zijn opgesteld.9 De minimumnorm
is werkervaring (zie hierna onder 1). Pas als er geen
of onvoldoende werkervaring is opgedaan moet
scholing worden gevolgd (zie hierna onder 2).

Werkzaamheden die niet aan deze definitie voldoen
tellen niet mee als werkervaring voor herregistratie.
Dit betekent bijvoorbeeld dat beleids-, bestuurlijke
of onderzoekswerkzaamheden over het algemeen
niet meetellen. Een uitzondering daarop zijn de
zogenoemde gelijkgestelde werkzaamheden. Deze
werkzaamheden voldoen niet aan de hiervoor
gestelde vereisten, maar mogen toch meetellen.
Alleen werkzaamheden van artsen die doceren aan
de artsenopleiding (of specialistenopleiding) zijn
gelijkgesteld.
Er moet tenminste 2080 uur werkervaring zijn
opgedaan. Bij de berekening van het totaal aantal
uren dat iemand in vijf jaar minimaal gewerkt moet
hebben, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds
bestaande omschrijvingen van arbeidstijd. Dat
betekent onder meer dat de uren die de arts niet heeft
gewerkt vanwege onder meer kortdurende ziekte en
vakantie meetellen. Bij langdurige ziekte (langer dan
zes weken) moeten de uren worden gecompenseerd.
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16
weken (met een mogelijke uitloop tot 19 weken bij
een late bevalling) zal niet aangemerkt worden als
werkonderbreking in verband met het vermijden van
elke mogelijke vorm van discriminatie op basis van
geslacht.

1. Werkervaring
Er is gekozen voor een kwantitatief herregistratiecriterium, namelijk werkervaring. Er moet 2080
uur in vijf jaar zijn gewerkt binnen de individuele
gezondheidszorg en binnen het deskundigheidsgebied
van de arts. Het aantal uren is zodanig vastgesteld
dat verwacht kan en mag worden dat de arts dan
beschikt over voldoende (kern)competenties om
zijn beroep volgens de geldende professionele
standaard uit te oefenen. Onder ‘werken’ wordt
verstaan het uitoefenen van het beroep waarvoor
men in het BIG-register geregistreerd staat.10 De
werkzaamheden mogen niet langer dan twee jaar
onderbroken worden. Als dat wel het geval is, dan
tellen alleen de uren na de onderbreking mee.
Voorbeeld: Een arts werkt van 1 januari 2012 tot 1
januari 2015. Daarna stopt hij twee jaar met werken.
Op 1 januari 2017 komt hij niet voor herregistratie
op grond van werkervaring in aanmerking. Omdat de
werkonderbreking twee jaar is geweest tellen de uren die
voor de werkonderbreking zijn gemaakt niet meer mee.
Voorbeeld: Een arts werkt niet van 1 januari 2012
tot 1 januari 2015. Daarna gaat hij fulltime aan de
slag als agnio. Op 1 januari 2017 kan hij worden
geherregistreerd. De uren die na de werkonderbreking
zijn gewerkt mogen meetellen voor herregistratie.

2. Scholing
Als geen of onvoldoende werkzaamheden worden
verricht, of als de werkzaamheden niet voldoen
aan de vereisten, dan is herregistreren op grond
van werkervaring niet mogelijk. In dat geval vervalt
de inschrijving op 1 januari 2017. Om dan toch
geregistreerd te worden moet scholing gevolgd zijn.
Welke scholing dat is, verschilt per persoon. Naar
verwachting zal daarvoor een toets afgenomen
worden via het CIBG.12 Op basis van de resultaten
wordt iemand opnieuw geregistreerd voor vijf jaar,
of wordt bepaald op welke onderdelen scholing
moet worden gevolgd. Door het met goed gevolg
afleggen van de vereiste scholing kan worden

De werkervaringseis lijkt eenvoudig, maar niets is
minder waar. Niet alle werkzaamheden van artsen
worden gezien als ‘individuele gezondheidszorg’. De
definitie daarvan is in artikel 1 Wet BIG opgenomen.
Daarvan is pas sprake als de werkzaamheden
individueel zijn gericht. Werkzaamheden die niet op
individuen maar op de hele bevolking of groepen
uit de bevolking zijn gericht, mogen daarom niet
als werkervaring voor herregistratie meetellen.11 De
9

10
11

Artikel 8 Wet BIG, Besluit periodieke registratie en
de Regeling periodieke registratie Wet BIG.
Stb. 2008, 515, p. 10.
Stcrt. 2011, nr. 23181, p. 5.
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Dit is de wijze waarop het bij de verpleegkundige
beroepsgroep is geregeld, zie www.cibg.nl

Geneeskundig adviseurs beoordelen verzoeken voor
acceptatie van levens-, arbeidsongeschiktheidsen ongevallenverzekeringen en beoordelen
uitkeringsaanvragen daarvan. Ook beoordelen zij
letselschade en medische aansprakelijkheid.15 Om
deze werkzaamheden goed te kunnen verrichten
is onmiskenbaar specifieke medische kennis
en deskundigheid nodig. De werkzaamheden
zijn echter niet curatief van aard waardoor de
vraag kan opkomen of deze werkzaamheden
onder de wettelijke definitie van ‘individuele
gezondheidszorg’ vallen. De werkzaamheden
zijn niet primair gericht op het bewaken of
bevorderen van de gezondheidstoestand van een
persoon. Toch is het goed verdedigbaar dat de
werkzaamheden van een geneeskundig adviseur
onder ‘individuele gezondheidszorg’ vallen. Dat
volgt uit de definitie. Daarover heeft de wetgever
bij de invoering van de Wet BIG gezegd dat onder
individuele gezondheidszorg, naast curatieve en
preventieve geneeskundige handelingen, ook
handelingen vallen die strekken tot de beoordeling
van de gezondheidstoestand van een persoon.
Volgens de toelichting kan worden gedacht
aan de handelingen die door een ‘keuringsarts
(verzekeringsarts)’ worden verricht.16 Het lijkt er
dus op dat de wetgever bedoeld heeft ook bepaalde
niet-curatieve handelingen, zoals die van een
verzekeringsarts, onder de definitie van de wet te
brengen. Het lijdt in mijn optiek geen twijfel dat
geneeskundig adviseurs bij het verrichten van hun
werkzaamheden de gezondheidstoestand bij een
individu moeten beoordelen. Zonder een dergelijke
beoordeling kunnen namelijk geen uitspraken
gedaan worden die nodig zijn voor het beoordelen
van een verzekering. Toch bestaat er op dit moment
nog geen duidelijkheid over de invulling van de
norm. Dat betekent dat er vooralsnog onzekerheid
bestaat.
Als die werkzaamheden niet zouden meetellen,
komen geneeskundig adviseurs op grond van
hun werkzaamheden niet in aanmerking voor
herregistratie. Dat zou betekenen dat ze na
1 januari 2017 de titel arts niet meer mogen
gebruiken. Wel mag de titel ‘arts niet praktiserend’
gevoerd worden. Met die titel kan worden
aangegeven dat de opleiding tot arts in het
verleden is afgerond maar dat er geen actuele
praktijkervaring meer is op het gebied van de
individuele gezondheidszorg. Als de titel ‘arts’ niet
meer gevoerd mag worden mogen voorbehouden
handelingen niet meer zelfstandig worden
geïndiceerd en verricht, is het tuchtrecht niet meer
van toepassing en is het de vraag wat dat betekent
voor het beroepsgeheim uit de Wet BIG. Kortom,
deze groep artsen valt dan buiten de kwaliteitseisen

aangetoond dat de beroepsbeoefenaar weer beschikt
over de noodzakelijke (kern)competenties in het
desbetreffende beroep om geregistreerd te worden.
Het ministerie van VWS is op dit moment in gesprek
met de Nederlandse federatie van universitair
medische centra (NFU) en de vereniging van
universiteiten (VSNU) over de totstandkoming van
het scholingstraject.13
5. De geneeskundig adviseur en herregistratie
Hiervoor heb ik in het kort uiteengezet wat het doel
is van herregistratie, welke groepen artsen moeten
herregistreren en welke eisen daar voor gelden.
Maar wat betekent dat voor artsen die werken als
adviseur in particuliere verzekeringszaken (hierna:
geneeskundig adviseurs)? Dat verschilt allereerst
per geneeskundig adviseur en de specifieke
omstandigheden. Met name is van belang of
de adviseur als specialist staat geregistreerd.
Een groot aantal geneeskundig adviseurs is
als verzekeringsarts of als medisch specialist
geregistreerd. Deze adviseurs hoeven, zolang ze in
een specialistenregister staan ingeschreven, niet
apart als arts te herregistreren. Het is belangrijk om
een onderscheid te maken tussen een registratie
als specialist en andere registraties. In het kader
van herregistratie is het namelijk niet relevant
of iemand (tevens) in het Register Geneeskundig
Adviseurs (RGA) staat ingeschreven. Dat register
is niet op grond van de wet ingesteld en is niet
door de minister erkend. Er is dan ook geen
koppeling met het BIG-register zoals het geval
is bij de specialistenregisters. Dat betekent dat
een geneeskundig adviseur die niet meer in een
specialistenregister staat ingeschreven, maar wel in
het RGA-register, wel moet herregistreren als arts.14
Voor geneeskundig adviseurs die wel moeten
herregistreren speelt een andere, veel belangrijker
vraag, namelijk of de werkzaamheden die zij
verrichten voldoen aan de norm wat betreft
de aard en de omvang ervan. Zoals hiervoor
beschreven moet er in vijf jaar tijd 2080 uur zijn
gewerkt binnen de individuele gezondheidszorg
en binnen het deskundigheidsgebied van de
arts. Dat betekent dat alleen werkzaamheden
meetellen die ertoe strekken iemand van een
ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een
ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te
beoordelen. De grote vraag is natuurlijk of het werk
van een geneeskundig adviseur hieraan voldoet.

13

14

Laatste stand van zaken op 15 augustus 2014,
zie www.cibg.nl.
Voor een registratie in het RGA-register moet men onder
meer een BIG-registratie als arts hebben en een registratie
hebben (gehad) als arts voor sociaal geneeskundige,
(verpleeg)huisarts of medisch specialist.
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Zie www.gav.nl
Kamerstukken II 1985/86, 19 522, nr. 3, p. 85.

die de Wet BIG aan beroepsbeoefenaren stelt. Dat
is uiteraard ongewenst. Dat geldt te meer nu ook
de registratie in het RGA-register vervalt. Immers,
daarvoor is een registratie als arts noodzakelijk.
Dat betekent dat ook de kwaliteitseisen die voor
registratie in dat register gesteld worden niet meer
van toepassing zijn. Wel mogen geneeskundig
adviseurs hun werkzaamheden nog verrichten,
immers dat is in Nederland niet verboden. Het
effect van de BIG-herregistratie is dus dat er geen
kwaliteitseisen meer voor het beroep gelden, terwijl
ze hun werk nog gewoon kunnen doen. Dat lijkt
in te druisen tegen het doel van herregistratie. Er
lopen nog gesprekken tussen het ministerie en
de GAV/ KNMG om te komen tot een regeling die
recht doet aan het vak en het doel van de wet.

het bepalen van de werkzaamheden die mogen
meetellen voor herregistratie van basisartsen. Onder
die definitie vallen niet alleen zuiver curatieve
handelingen. Waar de grens wel ligt is niet geheel
duidelijk. Nadere uitwerking van de normen voor
herregistratie is noodzakelijk om die duidelijkheid
te verkrijgen. Daarbij is het noodzakelijk om het
doel dat men met herregistratie tracht te bereiken,
niet uit het oog te verliezen. En dat dreigt nu te
gebeuren waardoor het kind met het badwater wordt
weggegooid.
Samenvatting
Op 1 januari 2017 moeten de eerste artsen zich laten
herregistreren in het BIG-register. Een registratie in
dat register is nodig om de titel arts te mogen (blijven)
voeren. Bij artsen, waaronder ook geneeskundig
adviseurs, bestaat hier veel onduidelijkheid en
onzekerheid over. De vraag die met name speelt
is of niet-curatieve werkzaamheden van een arts
mogen meetellen als werkervaring die nodig is voor
herregistratie. In dit artikel ga ik in op de juridisch
kaders voor herregistratie en bespreek ik de gevolgen
voor artsen die als adviseur optreden in particuliere
verzekeringszaken. Het doel van deze bijdrage is om
adviseurs te informeren over de stand van zaken van
de invoering van herregistratie, over de discussie die
daaromtrent loopt en de inzet van de GAV en KNMG.

Tot slot
In een tijd waarin van artsen steeds vaker
openheid en transparantie wordt verlangd over
hun handelen, deskundigheid en expertise, is
het niet vreemd dat ook aan basisartsen eisen
worden gesteld. Gekozen is voor een systeem
waarin op grond van werkervaring herregistratie
kan worden verkregen. De werkervaring moet dan
wel gelegen zijn op het gebied van de individuele
gezondheidszorg. De definitie daarvan is echter
niet scherp. En dat levert onduidelijkheid op bij
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DSM-5: Wie is normaal?
S. Knepper
1. Aanleiding

valreep een aantal dubieuze stoornissen geschrapt
zoals het psychose risicosyndroom bij moeilijke
tieners, gemengde angstdepressie bij tegenslagen
en hyperseksualiteit. De ontwikkeling van DSM-5
kostte 25 miljoen dollar, vijfmaal zoveel als DSM-IV.
Daarbij moest de in ledental slinkende APA het na alle
negatieve publiciteit stellen zonder sponsoring door de
farmaceutische industrie.

Onlangs verscheen de vijfde versie van de Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5. Dit
handboek is een uitgave van de American Psychiatric
Association (APA); de eerste versie verscheen in
1952, de tweede in 1968, beiden kregen nauwelijks
belangstelling. In de jaren ’70 kwam de psychiatrische
diagnostiek onder druk te staan omdat die per
beroepsbeoefenaar sterk bleek te verschillen. Daarop
fungeerde de DSM-III met het bekende systeem van
vijf assen in 1980 onder de bezielende leiding van
Bob Spitzer als een reddingsboei voor het vak en
kreeg wereldwijde navolging. Vervolgens verschenen
DSM III-R (revised) in 1987 en DSM-IV in 1994. Ten
slotte verscheen de DSM-IV R in 2000. De manual
bestaat uit een steeds omvangrijker handboek en het
bekende zakboekje, dat per stoornis alleen de criteria
(‘afvinklijstje’) weergeeft. Van dat zakboekje zijn
sinds DSM-III in het Nederlands vertaalde uitgaven
beschikbaar. Voor het eerst is nu ook het handboek zelf
vertaald door emeritus hoogleraar psychiatrie Michiel
Hengeveld. Een monnikenwerk gezien de meer dan
1100 pagina’s.
Nog voor de publicatie van DSM-5 woedde een
discussie over het nieuwe systeem dat zou leiden tot
‘diagnostische inflatie’, normale levensproblemen
als ziekte zou etiketteren en de farmaceutische
industrie zo nieuwe afzetgebieden zou bieden. Een
belangrijke criticus was Allen Frances, die in 2013 op
de verzekeringsgeneeskundige dagen zijn standpunt
uiteenzette. Hij was redacteur van DSM-IV, waarover
hij trouwens met wijsheid achteraf het boetekleed
aantrekt. Hij heeft dit – en zijn kritiek – vastgelegd
in het boek ‘Terug naar normaal’. Ik bespreek de
voor de verzekeringsgeneeskunde belangrijkste
wijzigingen in DSM-5, de kritiek en ten slotte enkele
aandachtspunten voor de praktijk.

3. Belangrijkste wijzigingen.
Meer dan in voorgaande edities legt DSM-5 het
accent op levensloop, en sociaal en beroepsmatig
functioneren. Iedere stoornis is voorzien van een
uitvoerige schets van epidemiologie, verloop, prognose
en differentiaal diagnose. Het systeem van vijf assen
is verlaten, waarbij de GAF-score (as V) is vervangen
door een WHODAS-score (World Health Organization
Disability Assessment Schedule), gebaseerd op een
vragenlijst naar het functioneren op basis van de ICF
(International Classification of Functioning).
De tien persoonlijkheidsstoornissen (as II) zijn
ondanks alle kritiek gehandhaafd, verdeeld naar cluster
A, B en C. Een echte persoonlijkheidsstoornis vereist
een patroon van disfunctioneren sinds de adolescentie
of jong volwassen leeftijd. Daarom is het handig dat
ook een overzicht van – niet pathologische, maar wel
gedragsbepalende – persoonlijkheidstrekken gegeven
wordt. In de bijlage wordt een alternatief voorstel voor
persoonlijkheidsstoornissen gedaan omdat ze elkaar in
de huidige systematiek vaak overlappen (unspecified).
De mental retardation (zwakzinnigheid) is vervangen
door ontwikkelingsstoornis (verstandelijke beperking),
wat in Nederland allang praktijk was. Opmerkelijk
is wel dat meer waarde wordt toegekend aan het
adaptieve functioneren dan aan de bepaling van het
IQ om de ernst van de stoornis vast te stellen. De
autismespectrumstoornis omvat het vroegere autisme,
PDD-NOS en Aspergersyndroom, met als kenmerk
problematisch sociaal functioneren en beperkte
repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten.
ADHD is in DSM-5 als stoornis voor elke leeftijd
gediagnostiseerd, niet alleen voor kinderen. Onder
de stemmingsstoornissen wordt dysthymie nu als
persisterende depressieve stoornis beschreven. Het
onderscheid met chronische depressiviteit, dat ook
het betreffende verzekeringsgeneeskundige protocol
vermeldt, is verdwenen.
Bij de angststoornissen worden de paniekstoornis
en de agorafobie nu apart benoemd. De obsessief-

2. Ontwikkeling DSM-5
De DSM-5 is in werkcommissies met veel
internationale inbreng tot stand gekomen en waar
mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek. De
publicatie nam twee jaar meer dan was voorzien maar
geschiedde toch nog gehaast vanwege geldnood van de
APA. Daardoor bleef een finale ronde kwaliteitscontrole
achterwege. Praktijktests werden in haast en achter
gesloten deuren uitgevoerd zonder ‘peer review’.
Onder de aanzwellende kritiek werden op de
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in de Amerikaanse steden kunnen aanleggen en de
subsidie voor de suikerindustrie intrekken. Aan de
meeste van dergelijke stoornissen is bovendien niets te
doen waardoor het etiket ‘stoornis’ geen andere functie
heeft dan de industrie een suggestieve afzetmarkt te
bieden.
Er schuilt een kern van waarheid in deze kritiek.
Maar het gaat naar mijn mening te ver de DSM-5
als oorzaak van ‘diagnostische inflatie’ te zien. Het
medisch regiem breidt zich al decennia lang steeds
verder uit. Dat gebeurt ook buiten de psychiatrie en
ook in landen waar de DSM nauwelijks voet aan de
grond heeft gekregen is het gebruik van psychofarmaca
enorm, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Waarschijnlijk
heeft het één en ander meer te maken met de
individualisering waardoor mensen vanwege hun
autonomie en beschikkingsrecht zelf invulling aan
hun leven moeten geven. Dat lukt hen regelmatig niet
want het leven is soms zwaar en nu pech niet meer
bestaat biedt ‘ziekte’ een aantrekkelijke vluchtheuvel
tegen gezichtsverlies. Het medisch-industrieel complex
staat klaar die escape te bieden. Onze moeilijkste
dossiers worden niet zelden getypeerd door dergelijke
problematiek. Ik denk dat het een illusie is te
verwachten dat consensus, over wat normaal is, deze
ontwikkeling kan keren. Uiteindelijk zal dat gebeuren
door het geld: ‘its all economy, stupid!’.
In de als kool gegroeide geestelijke gezondheidszorg
groeit het besef dat de vele lichte casuïstiek aandacht
en middelen opslokt ten koste van ernstige psychiatrie.
Intussen is een interessante paradigmashift gaande.
De meesten van ons zijn opgeleid in een medische
wereld waarin het een schande was een psychische
stoornis – en dan vooral depressie en angst - over
het hoofd te zien. Het daarbij behorende risico van
vals positieve labelling vond niemand interessant.
De destijds bekende psychiater Andries van Dantzig
merkte in 1991 (Trimbosrede) op dat het bestrijden
van psychisch lijden een publieke taak en culturele
vooruitgang was. Inmiddels is het inzicht gegroeid dat
leed en lijden bij het leven horen en dat de ambitie
van de geestelijke gezondheidszorg om dat allemaal
te verhelpen wellicht te ver reikt en slachtofferschap
kan cultiveren. Daarbij verschuift de aandacht naar
de nadelen van het ten onrechte etiketteren van
levensproblemen als psychische stoornis.

compulsieve stoornis wordt niet langer als
angststoornis geclassificeerd en heeft een eigen
plaats gekregen. De posttraumatisch stressstoornis is
opgenomen in een nieuwe rubriek ‘stressgerelateerde
stoornissen’. Het criterium voor een stresserende
gebeurtenis is aangescherpt en de subjectieve
reactie (intense angstbeleving) op de gebeurtenis
als criterium is geschrapt. In dezelfde rubriek is ook
de aanpassingsstoornis als volwaardige stoornis
opgenomen. De stressor(en) moet(en) aanwijsbaar
zijn en de reactie moet binnen drie maanden daarna
optreden.
Opmerkelijk is verder de vervanging van de
somatoforme stoornis en somatisatiestoornis door
de somatische symptoomstoornis. Het kerncriterium
is een excessieve reactie op lichamelijke klachten
met bijvoorbeeld buitengewone bezorgdheid en
aanzienlijke medische consumptie. Het doet er niet
langer toe of de klachten al dan niet verklaarbaar zijn.
Ook de nagebootste stoornis en de conversie zijn bij
deze rubriek ingedeeld. Simulatie is geen psychische
stoornis. Bij de eetstoornissen is de binge eating
disorder (eetbuistoornis) toegevoegd. Bij de middelen
afhankelijkheid is de gokstoornis toegevoegd.
Hiermee heb ik alleen de voor de
verzekeringsgeneeskundige praktijk belangrijkste
wijzigingen weergegeven. De bijlage van het handboek
omvat een volledig overzicht van alle veranderingen.
Verder is een handige verklarende woordenlijst
opgenomen, waarin b.v. ‘lijdensdruk’ omschreven
wordt als ‘een scala van klachten en ervaringen in
iemands innerlijke leven die gewoonlijk als verontrustend,
verwarrend en abnormaal worden gezien’. Dat is wel van
belang omdat dit begrip expliciet wordt benoemd als
criterium voor menige stoornis.
4. Kritiek
Frances zet veel vraagtekens bij DSM-5. Hij schetst
het belang van de farmaceutische industrie bij de
exploitatie van psychische stoornissen. De consumptie
van psychofarmaca is almaar gegroeid terwijl de
farmaceutische industrie al jarenlang geen echt
vernieuwende bijdrage meer heeft geleverd. Patenten
worden verlengd door een bekende stof in een iets
andere samenstelling opnieuw op de markt te brengen.
Het verhaal van de hoge ontwikkelingskosten die
terugverdiend moeten worden snijdt geen hout omdat
een groot deel van de kosten uit reclamebudget
bestaat. De farmaceutische industrie overtreedt
wettelijke regels die hier enigszins paal en perk aan
proberen te stellen en neemt de hoge boetes voor lief.
De pre-menstruele stemmingsstoornis is volgens Francis
een dubieuze DSM-5 diagnose. De minor neurocognitive
disorder etiketteert de natuurlijke vermindering van
cognitieve functies met de loop de jaren en is daarom
eveneens dubieus, immers vergeetachtigheid hoort
bij het ouder worden. In plaats van een binge eating
disorder vast te stellen zou de overheid beter trottoirs

GAVscoop, jaargang 18, nummer 2/3, december 2014

5. Aandachtspunten verzekeringsgeneeskunde
De particuliere verzekeringsgeneeskunde
lijkt vaak meer belangstelling te hebben voor
schijnbaar ‘objectieve’ specialismen als neurologie,
orthopedie en chirurgie. Dat is jammer, want uit
de sociale verzekeringsgeneeskunde is bekend dat
psychische stoornissen ongeveer een derde van alle
arbeidsongeschiktheid veroorzaken en bovendien een
aanmerkelijk deel van de comorbiditeit bij somatische
aandoeningen. Ook bij arbeidsongeschiktheid als
gevolg van psychische aandoeningen doet zich het
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probleem van normaliteit voor. Mensen vertellen
ons dat ze concentratiestoornissen hebben omdat zij
geen boek meer kunnen lezen. Maar deden ze dat dan
ooit wel – wie leest er nu nog een boek? Verder horen
we dat mensen geheugenstoornissen hebben omdat
ze afspraken en boodschappen moeten noteren en
moeite hebben namen te onthouden. Maar wie kan
wel zonder agenda of lijstjes voor de supermarkt door
het leven? Romeinse senatoren lieten zich 2000 jaar
geleden al vergezellen door een gespecialiseerde slaaf
– een nomenclator – die hen de vergeten naam van
een toevallige gesprekspartner influisterde. Hoewel
DSM-5 er op verschillende plaatsen voor waarschuwt
om bijvoorbeeld verlegenheid niet voor angst aan te
zien en verdriet niet voor depressie, is het duidelijk
dat de systematiek weinig concrete handvatten biedt.
De vrijblijvende definitie van het aldoor herhaalde
criterium ‘lijdensdruk’ – in een claimbeoordeling
toch al lastig te beoordelen vanwege de context van
materieel belang - biedt ook al weinig steun. Het
benadrukken van het belang van beroepsmatig en
sociaal (dis)functioneren voor het vaststellen van
een psychische stoornis leidt gemakkelijk tot een
cirkelredenering over het primaat van de kip of het ei.
Toch adviseer ik het nieuwe handboek aan te
schaffen en te gebruiken. Al was het maar om de
‘afvinkcultuur’ onder behandelaars aan de hand

van alleen het zakboekje enig tegengas te kunnen
bieden. De onder huisartsen en psychologen zo
populaire standaarddiagnose ‘burnout’ (uitgebrand,
kan niets meer) kwam ik overigens nergens in het
meer dan 1100 pagina’s tellende handboek tegen.
De soms uitgebreide bespiegelingen over verloop en
differentiaal diagnostiek kunnen bijdragen aan de
beoordeling van beperkingen. Er is veel kritiek op de
introductie van de somatische symptoomstoornis,
maar het lijkt mij een vooruitgang dat de psychiatrie
bedankt voor de functie van prullenbak voor alles
wat de somatische geneeskunde niet verklaren kan.
Buitensporige waanachtige obsessie met lichamelijke
klachten van welke aard dan ook is een in de praktijk
zeer herkenbaar fenomeen. Al blijft het altijd weer de
kunst de context van het belang van de claim af te
pellen. We hebben geen gemakkelijk vak. Bijzondere
aandacht verdient de WHODAS score op basis van een
door mensen zelf in te vullen vragenlijst. De bijlage
geeft aan dat de onderzoeker wordt geacht te checken
of deze antwoorden aannemelijk zijn en ze desnoods
te corrigeren. Omdat dit een arbeidsintensieve, bijna
verzekeringsgeneeskundige beoordeling vereist,
verwacht ik niet dat dit in de praktijk zal gebeuren.
Daarom denk ik dat WHODAS-scores terzijde
gelegd kunnen worden, wanneer de behandelaar of
beoordelaar die niet goed heeft onderbouwd.
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Verzekeringsgeneeskundige dagen 2014
S. Knepper
ontstaan die bij bepaalde mensen averechts werkt. Hij
betoogde dat whiplash geen nekprobleem is, maar een
centraal neurobiologisch mechanisme. Hij hield een
energiek en goed gepresenteerde voordracht die van
begin tot eind boeide.

Op 5, 6 en 7 november werden de
verzekeringsgeneeskundige dagen weer gehouden.
Het door GAV en NVVG gezamenlijk georganiseerde
evenement begint een sociaal en vakinhoudelijk
niet te missen jaarlijks hoogtepunt te worden. De
belangstelling was weer groter dan in 2013. Hieronder
volgt een verslag.

Prof. dr. John Cockcroft is als cardiologisch
onderzoeker verbonden aan een instituut in Cardiff
met leeropdrachten aan diverse universiteiten in
Engeland, Australië en de VS. Hij vleide zijn publiek
met de stelling dat de verzekeringsgeneeskunde
vele levens heeft gered. Dit door een eeuw geleden
bloeddrukmeting te eisen onder het motto:
‘zonder meting geen verzekering’. De klinische
geneeskunde voelde daar toen niets voor. Maar
door de verplichte meting zijn nadien veel
hart- en vaatziekten voorkomen. Hij schetste de
latere ontwikkeling van methoden van meten en
waardering van bloeddrukwaarden. Inmiddels zou
de verzekeringsgeneeskunde opnieuw een belangrijke
preventieve bijdrage kunnen leveren door het meten
van de ‘puls wave velocity’ (polsdruk & snelheid) te
vereisen, een sinds 2000 bestaand simpel onderzoek
met belangrijke toegevoegde waarde.

Op woensdagavond hield dr. Peter Burger, universitair
hoofddocent journalistiek en folklore- onderzoeker
een voordracht over ‘broodje aap’ verhalen.
Ook de geneeskunde bleek er, tot verrassing van
zijn toehoorders vele te kennen, met name over
sensationele ontdekkingen. Die blijken feitelijk
vaak niet te kloppen. Maar toch gaan ze een eigen
leven leiden omdat sterke verhalen gemakkelijk
in het geheugen blijven hangen. De geneeskunde
blijkt, getuige vele hardnekkige mythes, niet aan die
algemeen menselijke eigenschap te ontsnappen. Soms
is dat potentieel schadelijk, bijvoorbeeld doordat
mensen zich vanwege bijgeloof niet willen laten
inenten. De sociologisch aspecten, waardoor nieuwe
ziekten met telkens soortgelijke klachten zich als een
epidemie in de gezondheidszorg kunnen verspreiden,
kwamen er wat mij betreft wat bekaaid vanaf.

Dr. David Henderson Slater, is een in neurologie
gespecialiseerd revalidatiearts en directeur van een
centrum in Oxford. Hij schetste de ontwikkelingen
van het onderzoek naar de oorzaken van de
fantoompijn. Duidelijk werd dat er argumenten zijn
om zowel omstandigheden in de amputatiestomp, het
ruggenmerg als centrale factoren verantwoordelijk
te houden voor deze vaak zeer hinderlijke klacht. Hij
maakte zijn publiek deelgenoot van een boeiende
wetenschappelijke speurtocht, die voorlopig nog niet
tot praktisch bruikbare conclusies heeft geleid. Maar
inmiddels is wel gebleken dat aanpassing de pijn
vermindert anders dan catastroferen en passiviteit.

Donderdagmorgen was het woord aan prof. dr. Kristina
Alexanderson, afdeling verzekeringsgeneeskunde
van het Karolinska Instituut. Zij bracht
onderzoeksresultaten naar voren die erop wijzen
dat arbeidsongeschiktheid in Zweden een op
zichzelf staand ziekte- en sterfterisico lijkt te
impliceren. Ze wees erop dat gezondheidszorg en
arbeidsongeschiktheid grote collectieve kostenposten
zijn, terwijl op het laatste terrein naar verhouding
vrijwel geen onderzoek wordt gedaan, en dan nog
hoofdzakelijk naar risicofactoren. Ze hield een
enthousiast pleidooi daar verbetering in te brengen.
Niet helemaal duidelijk werd hoe de risico’s van de
oorzakelijke aandoening zelf werden onderscheiden en
in hoeverre er een wezenlijk verschil is met de risico’s
van werkloosheid en pensionering.

In de middag hield prof. Dr. Ian Cameron,
revalidatiearts verbonden aan de universiteit van
Sydney, een voordracht over de relatie tussen
uitkeringen en mate van herstel bij letsel, met name
whiplash. De internationale literatuur blijkt daar niet
eenduidig over. Wel blijkt bij onderzoek herhaaldelijk
dat veel pijn direct aan het begin de prognose geen
goed doet. De voordracht was moeilijk te volgen en
de spreker kon op enkele eenvoudige vragen geen
antwoord geven, mogelijk werd hij geplaagd door
jetlag.

Daarna hield dr. Samuel McLean, als arts en
onderzoeker verbonden aan de Universiteit van
North Carolina (Chapel Hill), een uiteenzetting over
de relatie tussen immunologie, angst en pijn. De
reactiepatronen op bedreiging hebben mensen zich in
de loop van de evolutie eigen gemaakt. Daarbij is een
genetisch bepaalde reactie op morfine als pijnstiller
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kunnen en willen trainen. Niet iedereen kan dit
opbrengen. Roken, overgewicht en leeftijd zijn andere
herstel belemmerende factoren. Het praktische en
informatieve betoog sprak aan.
Vervolgens sprak dr. Hans van Thienen, als oncoloog
verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek
Instituut, over ontwikkelingen in de behandeling van
melanoom. Enerzijds gebeurt dat met stoffen die de
stofwisseling van de tumor blokkeren. Dat gebeurt
op basis van analyse van specifieke mutaties die de
tumor kenmerken. De oncoloog liet indrukwekkende
beelden zien van het daarmee volledig verdwijnen
van metastasen. Anderzijds zijn er bijwerkingen,
vooral in de huid, en is resistentie een groot probleem.
Daardoor is de winst in overleving niet altijd duidelijk.
Inmiddels zijn middelen ontwikkeld die de eigen
afweer van de patiënt gericht oppeppen met minder
bijwerkingen en duurzamer resultaat. Thienen hield
een indrukwekkend betoog over vorderingen bij de
behandeling van een gemetastaseerde tumor die tien
jaar geleden nog uitzichtloos was.

Aan het eind van de middag hield dr. Shanil
Ebrahim, als onderzoeker met aandachtsgebied pijn
en anesthesie verbonden aan de Stanford universiteit
een betoog over een voorgenomen onderzoek naar de
effecten van psychotherapie bij arbeidsongeschiktheid.
In een pilotstudie is al gebleken dat effecten
aannemelijk zijn bij langer dan zes maanden durend
verzuim. Er is een groot prospectief onderzoek opgezet
waarbij onder meer de aard van de behandeling,
verwachtingen van mensen, gedragsvariabelen en
het al dan niet ontvangen van een uitkering worden
meegenomen. De bedoeling is tot evidence based
richtlijnen te komen. Ebrahim hield een energiek
betoog met een boeiende presentatie, dat op de
toehoorders de overtuiging overbracht dat hun vak in
de toekomst op die manier beter onderbouwd moet
worden. Mij bekroop als toehoorder wel Europese
twijfel in hoeverre de doelen achter de enthousiaste
presentatie praktisch haalbaar zullen blijken.
Op vrijdag was Nederlands de voertaal. De cardioloog
dr. René van Dijk, directeur van een particuliere
kliniek, hield een voordracht over het in 30% van alle
gevallen van hartinfarct gelijktijdig vóórkomen van
depressie. Daarbij staat de somberheid niet voorop,
maar prikkelbaarheid, pijnklachten en hypochondrie.
De depressie is beter vast te stellen met de HADSvragenlijst dan met de bekende 4DKL. De scheiding
tussen cardiologie en psychiatrie draagt niet bij aan
een effectieve behandeling, daarom werken in zijn
kliniek beide disciplines nauw samen. Hij attendeerde
erop dat dezelfde ritmestoornissen zich per patiënt
totaal verschillend kunnen manifesteren en dat
vaak sprake is van diffuus coronairlijden waarbij de
ejectiefractie niet alleen maatgevend is. De depressie
zou berusten op een biologische ziekte, namelijk een
afwijking van de gliacellen. Dat is voor een somaticus
wellicht geruststellend nieuws dat ik nog niet las in
de vaklitteratuur over depressiviteit. Verder restte de
vraag hoe depressie geconstateerd kan worden als het
kernsymptoom somberheid ontbreekt. Het gelijktijdig
voorkomen van beide aandoeningen resulterend in een
cardiaal slechtere prognose is overigens al tientallen
jaren bekend.

Daarna volgde een uiteenzetting van prof. dr.
Karlein Schreurs, als psycholoog en pijnspecialist
verbonden aan de Universiteit van Twente en het
Roessingh revalidatiecentrum over acceptance and
commitment therapie. (ACT). Het uitgangspunt van
deze vorm van cognitieve therapie is het doorbreken
van gedragspatronen die het stresssysteem met
catastroferende cognities en negatieve emoties
uitputten. De behandeling is gebaseerd op
aanvaarding, mindfullness en waardevolle acties.
Het startpunt van de behandeling is erkenning
van het lijden wat op gespannen voet kan staan
met een zakelijke benadering. Arbeid is inmiddels
wel een speerpunt geworden. Maar conflicten met
uitkeringsinstanties zijn stressfactoren, daarom worden
mensen met lopende claims niet in behandeling
genomen. Het werd niet duidelijk hoe de revalidatie
deze reeks paradoxen hanteert. Het betoog klonk
mede daardoor meer als een geloofsbelijdenis
dan als een uiteenzetting over evidence based
behandeling. Er gaapt een kloof tussen revalidatie en
verzekeringsgeneeskunde en Schreurs slaagde er niet
in daar zelfs maar een opening voor discussie in te
maken.

Orthopedisch chirurg Jacob Caron is werkzaam in
het Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Hij hield een
voordracht over de behandeling van kraakbeenletsels
van de knie, die bij 60% van alle artroscopieën
worden gezien. Kleinere beschadigingen, van minder
dan 2 cm, kunnen spontaan herstellen, dat gaat
beter op jongere leeftijd. Van asymptomatische
letsels kan de orthopedisch chirurg beter afblijven.
Er zijn verschillende chirurgische behandelingen,
zoals aanboren van het onderliggende bot tot in het
beenmerg, transpositie van gezond kraakbeen en sinds
1994 transplantatie van gekweekte kraakbeencellen,
vaak met goed en langdurig resultaat. De patiënt moet
wel 10 weken immobiliseren en daarna 8-9 maanden
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Aan het eind van de ochtend hield prof. dr.
Carlijn Bouten, biomedisch onderzoeker van de
Technische Universiteit Eindhoven een voordracht
over vervanging van lichaamsdelen door ‘tissue
enginering’. De salamander doet dat van nature als hij
zijn staart verliest. Bij dierexperimenteelonderzoek zijn
methoden ontdekt die het lichaam kunnen verleiden
zelf schade te herstellen met gekweekte cellen,
groeifactoren of met materiaal dat selectief de juiste
cellen op de juiste plaats aantrekt. Het één en ander is
het verst gevorderd bij vervanging van hartkleppen,
maar verkeert toch nog vooral in experimentele
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fase. De zaal waande zich even in een science fiction
scenario bij deze fascinerende perspectieven.

niet duidelijk wie daar welke selectie uit gaat maken
op basis van welke keuzen. Het zal iedereen duidelijk
zijn dat bijvoorbeeld beslag met zorgtaken, bijzondere
belangstelling, omstandigheden op de arbeidsmarkt of
eigen keuzen ertoe kunnen leiden dat de reïntegratie
op andere mogelijkheden gericht kan zijn dan de
claimbeoordeling aangeeft. Maar rechtvaardigt dat de
invoering van een nieuw systeem?

Onze collega’s verzekeringsartsen Anaika Schippers
en Wim Otto zijn als beleidsmedewerkers
verbonden aan het expertisecentrum van UWV. Zij
hielden een voordracht over de sociaal-medische
beoordeling van arbeidsvermogen (SMBA) in het
kader van de participatiewet. Die beoordeling zou
een bredere benadering vereisen dan die van het
wegens ziekte beperkte verdienvermogen. Daarom
is een Methode Ondersteunend Instrument (MOI)
ontwikkeld op basis van de ICF (International
Classification of Functioning). Uitgangspunt is
het biopsychosociaal functioneren met als doel
een gemeenschappelijke taal en begrippenkader te
gebruiken. Voor de claimbeoordeling blijft daarnaast
het systeem met de functionele mogelijkhedenlijst
van kracht. Het werd niet duidelijk wat de noodzaak
is van een nieuw systeem op bassi van de ICF. De
door de Gezondheidsraad uitgegeven Algemeen
Inleiding verzekeringsgeneeskundige protocollen
geeft aan dat ook bij de claimbeoordeling de per
individu verschillende psychosociale context
meegewogen moet worden. Het is dus een
misverstand dat dit alleen bij de beoordeling van
participatiemogelijkheden aan de orde zou hoeven
komen. De ICF telt honderden voor arbeid in
wisselende mate belangrijke begrippen en het werd

GAVscoop, jaargang 18, nummer 2/3, december 2014

Gedragstherapeut dr. Martin Appelo sloot het congres
inhoudelijk af met een vermakelijk betoog over
narcisme.
De deelnemers aan het congres konden tevens
deelnemen aan kleinere sessies met sprekers en
onderzoekers. Een viertal jonge collega’s kreeg de
gelegenheid de zaal in één minuut enthousiast te
maken over hun onderzoek bij de kenniscentra.
De sfeer op het congres was uitstekend met veel
gelegenheid met beroepsgenoten te praten. Ook
eten en drinken waren voortreffelijk verzorgd. De
enige wanklank was het gehannes met scannen
van een barcode om daadwerkelijke deelname te
controleren. Het organiserend comité (Jan Bronsema,
Jan Buitenhuis, Nico van Donk, Pjotr Israëls, Eric
van der Jagt, Dorien Kersten, Marjolein Masseur, Petr
Pliva, Rob Tonkes en Ruud Zijl onder leiding van Paula
Eken) verrichtte voortreffelijk werk. Het wordt steeds
moeilijker dit een volgende keer weer te overtreffen.
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Voor u gelezen
Amsterdamse anatomische lessen ontleed

promotieonderzoek van de eerste auteur. Details van
de schilderijen worden besproken en de mensen op de
schilderijen geïdentificeerd en toegelicht.
Nagenoeg alle negen anatomische lessen bevatten
een aantal terugkerende kenmerken: een ontleder
(de praelector anatomiae) omringd door een groepje
chirurgijns, een lijk en een ontleed lichaamsdeel.
Van deze elementen wordt in iedere bespreking van
een schilderij verslag gedaan. Het levert een zeer
gedetailleerde, historische bespreking op van deze
schilderijen. Het levensverhaal van zowel de schilder
als van alle afgebeelde mensen komt uitgebreid aan
bod. De zichtbare anatomie en pathologie wordt
toegelicht en in de historische context geplaatst.
Symbolische betekenissen van delen of details van
de schilderijen worden besproken. Alle genoemde
schilderijen worden tot in detail – met recht – ontleed.
De ‘Amsterdamse anatomische lessen ontleed’ is al
met al een zeer mooi en compleet vormgegeven boek.
Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van
de chirurgijns in Amsterdam of in de historische
achtergronden bij de genoemde schilderijen, kan ik dit
boek van harte aanbevelen.

Auteurs: Frank IJpma en Thomas van Gulik
Boom uitgeverij: 2013 ISBN 97889531872
In dit mooie,
gebonden en fraai
geïllustreerde boek
worden door de
auteurs, beiden
chirurg, negen
schilderijen uit
de zeventiende en
achttiende eeuw
met medische
voorstellingen
minutieus besproken
en ontleed. Het
boek begint met een
inleiding over de
gezondheidszorg in Amsterdam in die periode. Naast
de destijds academisch geschoolde artsen (doctores
medicinae) bestonden er de niet-universitair, maar in
de praktijk opgeleide chirurgijns. Amsterdam kende
in 1600 ongeveer 30 van deze chirurgijns. Dit aantal
liep in 1688, met de verdubbeling van de bevolking
tot 200.000 inwoners, op tot 240. Bij de chirurgijn
kon je naast haarknippen en baardsnijden ook terecht
voor aderlating, het aanleggen van verbanden, het
draineren van abcessen en steensnijden.
Het stadsbestuur stelde een praelector anatomiae
(voorlezer in anatomie) aan, een academisch
geschoolde arts die het theorieonderwijs in het
chirurgijnsgilde verzorgde. Daarnaast werden
anatomische lessen georganiseerd, aanvankelijk
eenmaal per jaar, waar de praelector lijken van ter
dood gebrachte misdadigers ontleedde. Dit gebeurde
vanaf het eind van de zeventiende eeuw in het
Theatrum Anatomicum in de Waag. In het inleidende
hoofdstuk wordt deze ruimte beschreven en met fraaie
foto’s geïllustreerd. Deze anatomische lessen spraken
zeer tot de verbeelding en zijn door verschillende
schilders vereeuwigd. In de rest van het boek worden
schilderijen van anatomische lessen besproken.
Naast het beroemde schilderij van Rembrandt ‘De
anatomische les van Nicolaes Tulp’ komen ook de
anatomische lessen van Sebastiaan Egbertszn (Aert
Pieterszn, 1601-1603), Johan Fonteijn (Nicolaes
Eliaszn 1625-1626), Jan Deijmen (Rembrandt, 1656),
Frederik Ruysch (Adraen Backer, 1670, en Jan van
Neck, 1683), Willem Röell (Cornelis Troost, 1728)
en Petrus Camper (Tibout Regters, 1758) uitgebreid
aan bod in dit boek, dat een neerslag vormt van het
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J . B ui tenhuis

De dood te slim af
Auteur: Prof. Dr. Doeke Post
Uitgeverij Meidema: ISBN: 9789021143514
Doeke Post begon
zijn carrière als
huisarts, was
vervolgens medisch
adviseur van een
zorgverzekeraar, toen
nog ziekenfonds
geheten, en werd
in 1992 benoemd
tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in Groningen.
Hij heeft veel gepubliceerd en dit boek is een
vervolg op een eerder boek ‘De derde weg’, waarin
hij vanuit zijn 50 jaar ervaring in de zorg naar de
toekomst trachtte te kijken en antwoord probeerde
te geven op de vele ethische vragen die vooral door
toekomstige technische mogelijkheden worden
opgeroepen. Mag alles wat straks kan of moeten we
ergens de technologie een halt toe roepen, omdat
anders de mens zijn menselijkheid verliest? Hij
begint zijn voorwoord dan ook met een citaat dat
wordt toegeschreven aan Albert Einstein, waarin
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deze zegt ‘de dag te vrezen dat de technologie onze
menselijkheid voorbij gaat, zodat de wereld alleen
nog maar bewoond zal worden door een generatie
van idioten’.
Er zijn in de twintigste eeuw door nieuwe
technologische ontwikkelingen al grote medische
successen geboekt, maar er zijn op dit moment
technologische revoluties gaande die het aanzien
van de geneeskunde en de zorg volledig zullen
wijzigen en daardoor ook de maatschappij zullen
veranderen. De strijd tegen ziekte en dood wordt
heviger en wellicht komt er een moment dat wij de
dood te slim af zullen zijn.
Post was zijn hele leven al gefascineerd door de
ontwikkelingen in de geneeskunde. Hij begon een
literatuurstudie naar wat er gaande is in laboratoria
over de gehele wereld. De vooruitgang is fascinerend
en lijkt wel elke 24 maanden te verdubbelen. Dan
rijzen de vragen of alles wat kan, ook moet en of de
mogelijkheden de samenleving zodanig veranderen
dat ontmenselijking van de maatschappij dreigt.
Vervolgens begint Post met een terugblik vanaf
de oertijd, toen ziekte veroorzaakt werd door boze
geesten, via Hippocrates, die toen al het idee had
dat ziekte in het lichaam zelf zat en Virchow die
vond dat ziekte gekoppeld was aan de cel, naar
de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog
waardoor ziektes eerder en beter gediagnosticeerd
en behandeld konden worden. Vooral de laatste
decennia zijn de mogelijkheden met grote sprongen
toegenomen door onder andere CT-scan, MRIscan, PET-scan, etc. waarmee een steeds beter beeld
gekregen kan worden van wat er in het lichaam
aan de hand is. De mens zal steeds ouder worden
en mogelijk is de levensverwachting tegen het eind
van de eenentwintigste eeuw al honderdvijftig jaar.
En dit dankzij een aantal technische revoluties,
zoals de nanotechnologie, de biotechnologie, de
informatietechnologie en de cognitieve technologie.
Het wordt mogelijk door middel van synthetische
biologie oude en versleten weefsels te vervangen
en door kunstmatige intelligentie via chips in de
hersenen het geheugen te herstellen. Hierdoor
zal de grens tussen mens en machine vervagen
en Post vraagt zich af of het allemaal wel zo
positief is. Er kan ook schade ontstaan door te veel
diagnostiek, onnodige ingrepen en sociaal-politieke
omstandigheden waarbij stress wordt vertaald naar
medische termen en een steeds grotere afstand tot
de natuur ontstaat doordat techniek de overhand
neemt. Hij constateert ook een paradoxale progressie,

die blijkt uit het feit dat de steeds gezondere mens
zich steeds meer zorgen maakt over zijn gezondheid,
dat er een toenemend beroep wordt gedaan op
alternatieve geneeswijzen en dat de kosten van de
gezondheidszorg exponentieel toenemen.
In het hoofdstuk over de Genetische Revolutie
gaat Post in op de mogelijkheden die de genetica
gaat bieden op het gebied van predictie, preventie,
screening, selectie en de gevaren daarvan. Door
genmutatie en gentherapie worden nieuwe
geneesmiddelen ontwikkeld en worden in de
toekomst ook bepaalde erfelijke aandoeningen zoals
hemofilie, bestreden. Met behulp van stamcellen
kunnen verschillende weefsels worden gekweekt
en ter reparatie worden gebruikt. In de volgende
hoofdstukken gaat de auteur nog in op chips die, in
de bloedbaan ingebracht, allerlei waarden zouden
kunnen monitoren en zelfs geprogrammeerd
zouden kunnen worden om kankercellen te
ontdekken. Door zogenaamde nanobots zou
ongeremde celgroei kunnen worden gesignaleerd
en bijgestuurd. Doordat we steeds ouder worden,
komen er steeds meer chronisch zieken maar de
beperkingen daardoor worden steeds minder.
Binnen een aantal decennia is het wellicht mogelijk
veroudering tegen te gaan door verlies van de
telomeren van onze chromosomen bij te sturen.
Door toenemende kennis van de hersenwerking
en technieken als Deep Brain Stimulation
kunnen bepaalde neurologische en psychiatrische
aandoeningen worden behandeld.
In de laatste hoofdstukken behandelt Post vooral
de negatieve gevolgen die de technologische
ontwikkelingen kunnen hebben op de maatschappij
en roept hij op tot bezinning en een debat over de
keuzen die wij als samenleving gaan maken. Alle
nieuwe ontwikkelingen moeten gescreend worden
op de gezondheidswinst die ermee te behalen is.
Verder ligt misbruik op de loer.
Ik kan dit boek wel aanbevelen. Het geeft een
goed beeld van toekomstige ontwikkelingen en
mogelijkheden, maar blijft nogal oppervlakkig,
hetgeen niet verbazingwekkend is als men bedenkt
welk een enorm interessegebied Post tracht te
ontginnen. Het is goed geschreven, maar voor
de liefhebber van science fiction wel een beetje
saai door de tamelijk droge opsomming van de
technologische ontwikkelingen, door het ontbreken
van enige humor en door de vele belerende passages
over bezinning en gevaren. Maar daar is Doeke dan
ook een nuchtere Groninger hoogleraar voor.
K.H . H ar msma
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Jaarverslag 2013
Het werk van de redactie werd vergemakkelijkt
door de inmiddels intensief gebruikte Dropbox, een
computerprogramma waarmee documenten gedeeld
kunnen worden. Hiermee hebben alle redactieleden
toegang tot dezelfde documenten en kunnen deze
ook bewerken.

Het bestuur werd gevormd door:
Mw. N.W.M. van Cappellen – de Graaf, voorzitter
Dhr. F.S.L. Schmidt, penningmeester
Dhr. S.J.H. Eggen, secretaris
Mw. G.A. van Beelen
en werd ondersteund door:
Dhr. J. Buitenhuis
Dhr. R.H.P. Draaijer
Dhr. K.H. Harmsma
Dhr. S. Knepper
Mw. M.S. van der Spek

De GAVscoop bevatte ook in 2013 de vaste rubrieken
‘Van de redactie’, ‘Van het bestuur‘ en ’GASTscoop’.
Er werden voordrachten van verschillende GAVledenvergaderingen opgenomen: van bedrijfskundig
ingenieur Baalman over de financiering van de
gezondheidszorg, van filosoof/ethicus De Bree over
waarom het moeilijk is om gelukkig te worden van
je werk, en van psychologe Elbers over het negatieve
effect van letselschade-afhandeling op herstel.

Het bestuur vergaderde in 2013 zeven maal bij Medas
te Bussum. Vanzelfsprekend vonden verreweg de
meeste redactionele activiteiten plaats via internet.
Een terugkerend thema tijdens de vergaderingen
was het overleg over de vorm en structuur waarin de
redactionele activiteiten in relatie tot de GAV c.q. het
GAV-bestuur in de toekomst zullen worden voortgezet.
Uiterlijk (meer kleur?, lay-out) en verschijningsvorm
(druk versus digitaal) werden bediscussieerd.

Daarnaast waren er verslagen van symposia en
cursussen zoals van de ICLAM 2013 te Madrid, SCOR
Global life, de AMA-cursus en het openingscongres
van het ACPV.
Er was weer een zeer uitgebreid scala aan artikelen
op zeer verschillende terreinen: van klinisch
georiënteerde onderwerpen (hartklachten bij
vrouwen van middelbare leeftijd, atriumfibrilleren,
channelopathieën, diabetes mellitus, centrale
sensitisatie bij chronische whiplash), via juridische
onderwerpen (contra-expertise op de stukken,
uitspraak Centraal Tuchtcollege) tot artikelen op (al
dan niet sociaal-) verzekeringsgeneeskundig terrein
(sociale arbeidsongeschiktheidsverzekeringen eind
2012, arbeidsduurbeperking).

Gezien het naderende afscheid van onze
hoofdredacteur (formeel ad interim) Nanke van
Cappellen werd de operationele eindredactie onder
haar supervisie voor de achtereenvolgende uitgaven
door Paul Draaijer, Gerda van Beelen en Marije van der
Spek gedaan. Deeltaken van de hoofdredacteur, zoals
contacten met de drukker en spellingseindcorrectie,
werden door verschillende redactieleden overgenomen,
Met het oog op het vertrek van Nanke heeft Angela
Simon-de Zwart eind 2013 een vergadering bijgewoond
en hierna toegestemd om vanaf 2014 onze redactie te
komen versterken.

Ook in 2013 is er een mailing uitgegaan naar meerdere
potentiële adverteerders. Er zijn nu drie vaste
adverteerders, maar het streven is om dat aantal te
laten toenemen.

De hoofdactiviteit van de Stichting bleef ook in 2013
het uitgeven van GAVscoop. Er werden weer drie
nummers - met in totaal 88 pagina’s - gerealiseerd,
die in de maanden maart, juni en december werden
toegezonden aan alle leden van de GAV en een aantal
externe abonnees (17).

Het jaar 2013 overziend kan geconstateerd worden dat
de SBVO en de redactie van GAVscoop, met inmiddels
de 17e jaargang, zich op enthousiaste wijze van haar
taak blijft kwijten.

De opmaak, het drukken, inpakken en verzenden
van GAVscoop bleef in handen van het grafisch
ontwerpbureau HieroSign.

S.J .H . Eggen
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Kan een
verzekeraar
mij
afwijzen?
Wij vinden van niet
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.
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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.
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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 profiel.
Zowel naar tussenpersonen 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

Colofon

Agenda

GAVscoop

De agenda wordt verzorgd door de redactie van GAVscoop. De agenda is bestemd voor de

Tijdschrift voor Geneeskundig
Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken

leden van de GAV. De GAV-ledenvergaderingen zijn besloten en uitsluitend toegankelijk voor
GAV-leden en genodigden. Ook de genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk.
Agenda-punten die van belang kunnen zijn voor de leden van de GAV kunt u aanmelden
via e-mail: gavscoop@gavscoop.nl. Vermeld hierbij: locatie, datum, kosten, titel, organisator,

Redactie

doelgroep, adres en telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele

Mw. G.A. van Beelen
J. Buitenhuis
K.H. Harmsma (hoofdredacteur a.i.)
R.H.P. Draaijer
S.J.H. Eggen (secretaris)
K.H. Harmsma
S. Knepper
F.S.L. Schmidt (penningmeester)
Mw. A.J. Simon-de Zwart

bijzonderheden.

2015
15 januari		

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

19 maart		

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

23 en 24 april

Schrödercursus Masterclass traumatologie
Organisatie: Onderwijscommissie GAV
Locatie: het Roode Koper, Ermelo
Informatie: www.gav.nl

4 juni		

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

17 september

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

4 - 6 november

VGdagen 2015
Organisatie: GAV en NVVG
Locatie: hotel van der Valk, Almere
Informatie: www.vgdagen.nl

Redactieadres
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
p/a Spoorstraat 17N
3811 MN Amersfoort
email GAVscoop@GAVscoop.nl
internet : http://www.GAVscoop.nl
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Lay-out/druk
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2016
22 - 25 mei

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