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Van de redactie
Vanzelfsprekend
zich welllicht nog herinneren en anders leest
u het in het jaarverslag over 2014, dat destijds
afscheid is genomen van Nanke van Cappellen als
hoofdredacteur. Kijkend binnen de redactie naar
ieders balans in werk en privé, diende een natuurlijke
opvolging als hoofdredacteur zich helaas niet aan.
Een belangrijk probleem wat daarbij speelt, is de
bereidheid en beschikbaarheid om hier invulling aan
te kunnen geven. Vroeger was het vanzelfsprekend
dat een verzekeringsmaatschappij hiertoe alle ruimte
gaf. Nu zijn targets en resultaatafspraken leidend. Als
leidinggevende, maar ook als redactielid, ervaar ik
deze spagaat.

Dat doet mij denken aan tien jaar geleden toen ik
door een hernia niet eens in staat was om zelf mijn
sokken aan te trekken. Vanzelfsprekend doe je dat
elke ochtend, totdat je pas bewust ervaart dat zoiets
simpels opeens niet meer vanzelf gaat.
In dit nummer treft u onder andere twee artikelen
aan die over Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten (SOLK) gaan. De redactie
speelde even met de gedachte om hier een speciale
editie van te maken maar koos toch voor bredere
thematiek.
Als voor klachten geen verklaring gevonden wordt,
dan hebben we altijd nog het etiket SOLK. En zelfs
een officiële richtlijn, hoewel Simon Knepper daar
anders over denkt.
Collega Keuter heeft een risicomatrix ontwikkeld
die ondersteuning biedt bij het analyseren van
de ernst en complexiteit van SOLK. We blijven
‘vanzelfsprekend’ zoeken naar houvast. Zit dat niet
gebakken in de artsenziel? Om mensen te helpen ook
al weet de dokter zelf niet goed wat er precies aan de
hand is?

Uiteindelijk heeft Angela Simon - de Zwart de taken
van de hoofdredacteur op zich genomen, wat niet
vanzelfsprekend was en veel waardering verdient.
Mede door haar toedoen is het gelukt om dit jaar
twee edities van de GAVscoop uit te brengen.
Onlangs hebben drie redactieleden aangegeven te
gaan stoppen met het werk als redactielid van de
GAVscoop. Een oproep voor versterking in de laatste
GAVvergadering heeft kennelijk nog niet iedereen
bereikt. Maar ik ga er van uit dat dit goed komt.
Vanzelfsprekend!

Voor u als lid van de GAV lijkt het logisch dat er
weer een GAVscoop verschenen is. U kunt het

Fri ts Sc hmidt

Van het bestuur
Meningen
Iets heel anders dat de gemoederen erg bezighoudt:
Zwarte Piet, wel of niet? Ik ben daar ook nog niet uit.
Ik gaf ooit een vriend een boek over de achtergrond
en de geschiedenis van het Sinterklaasfeest. (Hij vond
dat trouwens geen leuk cadeau en daar ben ik eigenlijk
nog steeds beledigd over, maar dat terzijde). Ik las
daarin dat Zwarte Piet in sommige verhalen inderdaad
wel nadrukkelijk werd neergezet als slaafje van de
Sint en niet als de vrolijke kindervriend zoals ik hem
(of haar) zelf als kind leerde kennen. Een behoorlijk
racistische toon destijds, als je daar nu naar kijkt. Maar
we bedoelen het toch helemaal niet (meer) zo? Het is
toch gewoon een leuke folklore? Ik las dat we Pippi
Langkous om dezelfde reden in de ban moeten doen.
Ook Sjors & Sjimmie en Tom & Jerry zijn zwaar over de
schreef gegaan. Ik blijf vertwijfeld achter. Moet ik daar
voor of tegen zijn?

Sommige mensen hebben meteen hun mening
klaar als er ergens over gediscussieerd wordt. Ze
zijn bijvoorbeeld absoluut vóór de opvang van
vluchtelingen in Nederland, of tegen het plan om
Zwarte Piet af te schaffen. Mij lukt dat meestal
niet. Ik raak in de knoop, weet niet zo goed hoe ik
mijn mening moet vormen. Ik zie de bezwaren van
opvang van grote hoeveelheden vreemdelingen in
ons land, die in groten getale een beroep gaan doen
op al onze sociale voorzieningen en wat dat allemaal
voor problemen gaat opleveren. Maar meteen zie ik
ook de schrijnende nood van angstige en wanhopige
ouders die volstrekt ontheemd met hun doorweekte
verkleumde kinderen in een gammel bootje dobberen
op een onheilspellend golvende donkere zee. En dan
weet ik ineens helemaal niet goed wat ik er eigenlijk
van vind.
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In ons werk verbaas ik me soms ook over de stelligheid
waarmee collega’s een standpunt in kunnen nemen.
We weten maar al te goed dat de geneeskunde geen
absolute wetenschap is, dus het is wel gewaagd om in
een advies te schrijven dat je iets zeker weet. Ons vak
is bij uitstek een discipline in de geneeskunde waar
alles om argumentatie draait. Als je iets beweert, moet
je uitleggen waarom. Dat dat niet altijd makkelijk is,
is een ervaringsfeit. Regelmatig zijn er argumenten
waardoor je er zus maar ook zo tegenaan kunt kijken.

zou het best eens kunnen dat je je mening daarna
bijstelt, of dat je van mening verandert. Volgens mij
is dat de basis van een professioneel onafhankelijk
medisch advies dat leidt tot een constructieve route
naar vlotte afwikkeling van een claim of geschil.
Voor de argumenten gebruik je je medische kennis
die je aanvult met de inzichten die je opdoet op
nascholingen en congressen. Ons vak strekt zich
uit over de volle breedte van de geneeskunde, maar
het is ook nodig om voortdurend aandacht te
houden voor onze vaardigheden in het professioneel
handelen. Het is gewenst, of nee, het is noodzakelijk,
dat een medisch adviseur met regelmaat zijn eigen
functioneren tegen het licht houdt. Om scherp te
blijven moet je het mes aan twee kanten laten snijden:
Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling houd je
inspiratie en motivatie waardoor je enerzijds plezier in
je werk houdt en anderzijds goed werk aflevert.

Een valkuil bij het poneren van een stelling is dat
mensen eerst zeggen wat hun mening is en daar pas
later de argumenten bij zoeken. Het probleem is dat je
de argumenten en visie van de tegenstander dan veel
moelijker neutraal kunt beoordelen. Als willekeurige
mensen op straat een microfoon onder hun neus
gedrukt krijgen en de kans krijgen te ventileren wat ze
ergens van vinden, kom je de mooiste voorbeelden van
ongenuanceerde meningen tegen. Pedofielen mogen
nooit meer vrij rondlopen, gedetineerden zitten er veel
te luxe bij, het is belachelijk dat je niet harder dan 100
mag op sommige snelwegen en ons koningspaar kan
best met wat minder geld toe. Er wordt dan meestal
niet gevraagd waarom ze dat vinden. Ik denk dan:
tja, ik wil die kinderverkrachter ook niet als buurman.
Maar moet hij dan levenslang opgesloten worden?
‘k Weetniet. En wat voor comfort zouden gevangenen
eigenlijk wel en niet moeten hebben? Is het afnemen
van hun vrijheid straf genoeg, of moet het water en
brood zijn? En ook ik vind het enorm hinderlijk dat ik
niet harder mag dan 100 op een 5-baans weg. Maar is
de reden dat dat zo is dan echt zo ongefundeerd dat
het terecht is dat we er tegen zijn?

Als je kritisch naar de argumenten in de
zwartepietendiscussie kijkt, kom je tot de ontdekking
dat er vooral drogredenen aangevoerd worden
door zowel voor- als tegenstanders. Ik neig ernaar
Zwarte Piet te willen houden, omdat ik wel iets heb
met tradities. Maar als hij niet weg mag omdat het
nou eenmaal traditie is, moeten alle tradities dan
in ere blijven? Dan hadden we nu misschien ook
nog heksenverbrandingen en rechtspraak met een
openbare schandpaal. Dat is nog eens wat anders
dan een cel met TV en een driegangenmenu voor het
diner.
Nee, ik heb nooit beweerd dat het makkelijk is om
je een genuanceerde mening te vormen. En ook niet
dat ik daar mijn hand niet voor omdraai, integendeel.
Je moet er behoorlijk je best voor doen. Maar hé,
daarvoor zijn we (weliswaar aanzienlijk minder
dan het koningspaar, maar toch) goed betaalde
professionals. Of hebt u hier een andere mening over?

Kortom, dit is een pleidooi voor nuance. Weeg in
de vorming van je eigen mening ook de motivering
van de wederpartij. Onderken dat daar soms (vaak?)
ook steekhoudende argumenten in zitten. Dan

As tri d B l aauw -H o eksma
v o o rzi tter GAV
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Opiniecolumn GASTscoop

M&M
Door de ogen van ...
J.E.L.M. van AmelsfoortSessink*

De medisch adviseur en de mediator doen heel
verschillende dingen, maar ze hebben ook het een
en ander gemeen.
Je werkt allebei in situaties waarin partijen belangen
hebben, die tot op zekere hoogte conflicteren. Bij
beide hoort een neutrale en onpartijdige houding, je
moet er een zekere nieuwsgierigheid voor hebben en
het helpt bij allebei als je snel de essentie kunt halen
uit een brei van informatie. Om een goed medisch
advies te kunnen geven moet je nieuwsgierig zijn
naar een medische waarheid en goed mediaten kun
je alleen als je oprecht nieuwsgierig bent naar wat de
partijen precies verdeeld houdt en welke belangen er
spelen.
Een evident verschil is dat je als medisch adviseur
een van beide partijen bijstaat met je inhoudelijke
medische deskundigheid, terwijl je als mediator
beide partijen helpt om te communiceren en met
elkaar te onderhandelen zodat ze zelf oplossingen
vinden.

Als medisch adviseur heb ik verschillende takken
van sport gedaan: AOV, ziektekosten, letselschade
aan de kant van de belangenbehartigers en
letselschade aan de kant van de verzekeraars.
Per tak van sport is er verschil, en binnen de
letselschade heb ik gemerkt dat het uitmaakt
of je adviseert aan belangenbehartigers of aan
verzekeraars, met name als het gaat om dossiers
waarin het gaat om klachten zonder objectiveerbare
afwijkingen die blijven aanhouden. Ik had er moeite
mee dat sommige belangenbehartigers van mij
vroegen om dan toch te schrijven dat er een medisch
causaal verband zou bestaan tussen de klachten en
het ongeval. Dat wringt met mijn taakopvatting:
ik vind dat ik een goede medische onderbouwing
moet geven voor de conclusies die ik trek. Toen mij
werd gevraagd om eens een tijd aan de kant van de
verzekeraars te adviseren, heb ik gebruik gemaakt
van deze kans om uit te proberen of ik me daar
beter bij thuis zou voelen. Ik was wel benieuwd of ik
daar misschien tegen andere obstakels zou oplopen
maar tot nu toe is dat niet het geval. De verzekeraar
verwacht een kritische houding en onderbouwde
adviezen, en dat past bij mijn kijk op ons vak.

Ik denk dat bij het afhandelen van claims, of dat
nou letselschade betreft of AOV of ziektekosten,
mediation soms een nuttige bijdrage zou kunnen
leveren. Niet in plaats van een medisch advies
of om te bemiddelen tussen medisch adviseurs
van twee partijen, maar wel om te bemiddelen in
dossiers waar de claimende partij en de verzekeraar
het oneens zijn, of in het geval van AOV als een
verzekerde vanwege een conflict in zijn bedrijf zijn
werk niet hervat.
Soms is in dossiers te herkennen dat bij twee partijen
ieder zo overtuigd is van het eigen gelijk, dat ze
alleen nog maar bezig zijn met het uitleggen aan de
ander dat deze ongelijk heeft.
De waarheid ligt vaak ergens in het midden, maar
daar kom je alleen achter door te luisteren naar
elkaar. En als je het over de waarheid eens bent, is
een oplossing van het conflict vaak snel gevonden.

Leuk vak met veel afwisseling, medisch adviseur.
Ik floreer bij de afwisseling en ik vind heel veel
dingen leuk om te doen, daarom heb ik er nog een
vak naast: mediator. Mensen aan tafel krijgen, die
met elkaar in de clinch liggen en niet meer in staat
zijn om een zinvol gesprek met elkaar te voeren, en
het dan als mediator binnen een paar gesprekken
voor elkaar krijgen dat ze samen hun conflict uit de
wereld helpen en weer normaal met elkaar omgaan,
daar word ik vrolijk van..

*

J.E.L.M. van Amelsfoort-Sessink, medisch adviseur RGA,
mediator
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Waarna ieder tevreden zijns weegs kan gaan.
De drempel om in gesprek te gaan, is soms hoog,
vooral als een conflict al een tijd aan de gang is.
Een juridische weg lijkt dan makkelijker. Ik vind dat
jammer. Het zal u niet verrassen dat ik dan liever zou

zien dat eerst mediation geprobeerd zou worden.
Tot slot een fraaie uitdrukking die ik hoorde van een
mediation cliënt: ‘Ik wil liever mijn geluk dan mijn
gelijk, daarom heb ik voor mediation gekozen’. Mooi
toch?

Symptoomvaliditeitstests in neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij
chronische vermoeidheid en chronische pijn.

Wat zegt een positieve uitslag?
J.F.M. De Jonghe*, D. Lam**, T. Schoemaker***

Inleiding

klachten ervaren, dat een SVT niet langer meet wat
deze beoogt te meten. Vendrig heeft recent hier
beargumenteerd dat dit waarschijnlijk niet het geval
is in onderzoek naar chronische vermoeidheid of
pijn. 17

Neuropsychologisch onderzoek richt zich primair
op de vraag naar aard en ernst van cognitieve
stoornissen en de eventuele gevolgen voor
behandeling. Symptoomvaliditeitstests (SVT)
kunnen onderdeel uitmaken van een NPO.
Een positieve uitslag op één, en bij voorkeur
meerdere SVT’s, betekent dat mogelijk sprake is
van onderpresteren: het leveren van een prestatie die
aanzienlijk minder goed is dan waar de onderzochte
persoon feitelijk toe in staat zou zijn als hij of zij een
redelijke inspanning zou opbrengen bij het uitvoeren van
de tests. 7 In de Engelstalige literatuur spreekt men
ook wel van ‘effort’. Onderpresteren kent een hoge
prevalentie bij allerlei verwijzingen voor onderzoek,
maar zeker ook bij ongeveer 45% van personen
in letselschade- en arbeidsrechtelijke zaken. Het
komt vooral voor bij syndromen zonder duidelijk
somatische oorzaak, zoals chronisch toxische
encefalopathie, chronische pijn en chronische
vermoeidheid. 7 Diagnostiek van onderpresteren is
waarschijnlijk klinisch relevant. Het maakt duidelijk
hoe de samenwerkingsrelatie tussen patiënt en
onderzoeker is en het heeft prognostische waarde. In
onderzoek bij chronisch vermoeide patiënten bleek
16% onvoldoende inspanning te leveren tijdens
testen en dit ging samen met 23% voortijdige dropout in de behandelstudie, bijna driemaal zo veel als
bij patiënten die niet onderpresteerden. 6 Nu kan
men stellen dat sommige patiënten dermate ernstige
*
**
***

De waarde van een positieve SVT kan in
twijfel worden getrokken bij ernstige (hersen)
aandoeningen zoals intoxicaties, delier, gevorderde
dementie, CVA of ernstig traumatisch hersenletsel.
Patiënten met een ernstige hersenaandoening
hebben veelal last van aandachtstoornissen, hetgeen
ertoe kan leiden dat zij de nieuw aangeboden
informatie uit een neuropsychologische test,
woorden, afbeeldingen en cijfers, onvoldoende
registreren en vervolgens niet kunnen onthouden.
Een kanttekening die hierbij wordt gemaakt is dat
ook een fors aandachtgestoorde patiënt in het ergste
geval willekeurig zal antwoorden, met als gevolg dat
nog altijd een 50% score wordt behaald bij een
herkenningstaak met louter ja/nee antwoorden. Een
score onder dit niveau van willekeurig antwoorden
(kansniveau), lijkt incompatibel met ernstige
hersenaandoeningen. Het wijst eerder op bewuste
manipulatie, dat wil zeggen betrokkene heeft zich
gerealiseerd wat de foute en goede antwoorden
waren tijdens onderzoek. Samengevat kan worden
getwijfeld aan de validiteit van SVT uitslagen bij
ernstige aandoeningen die met name de aandacht
van onderzochte beïnvloeden.
Belangrijk voor het beantwoorden van de
vraag naar de waarde van SVT’s bij chronisch
vermoeidheidsyndroom (CVS) en fibromyalgie (FM),

J.F.M. De Jonghe, klinisch neuropsycholoog
D. Lam, psychiater
T. Schoemaker, GZ-psycholoog
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kan daaruit afleiden dat cognitieve stoornissen bij
psychose niet snel zullen leiden tot fout positieve
uitslagen op de TOMM.

is het onderzoek bij patiënten met een psychiatrisch
beeld of met reuma. Immers, aandachtstoornissen,
apathie en demotivatie komen voor bij ernstige
depressie en psychose en pijnklachten zijn
kenmerkend voor reuma.

De conclusie kan worden getrokken dat een ernstig
psychiatrisch beeld, waarbij vermoeidheid en
concentratieverlies aanwezig verondersteld mag
worden, niet of nauwelijks geassocieerd is met fout
positieve uitslagen op een SVT’s. Het ondersteunt
op indirecte wijze de hypothese dat chronisch
vermoeide patiënten niet falen op SVT’s vanwege
vermoeidheid, maar vanwege onvoldoende
inspanning.

Ernstig psychiatrische problematiek en
onderpresteren
Onderpresteren en overrapporteren komen vaak
voor in een psychiatrische patiëntenpopulatie.
Onwaarschijnlijke, atypische psychische
klachten worden sinds tientallen jaren
gemeten met validiteitsschalen uit de MMPI
persoonlijkheidsvragenlijst, een lijst waarmee
overigens weinig neuropsychologen in Nederland
werken.

SVT’s in onderzoek bij FM, CVS en somatische
aandoeningen
In nogal wat SVT onderzoek worden patiënten met
FM en CVS samengevoegd. Een grootschalige studie
wijst op overlap in symptomatologie; 51.4% van de
FM patiënten, vergeleken met 14.8% reumatoïde
artritis patiënten, rapporteert ernstige, continu
aanwezige en ontregelende klachten op het gebied
van moeheid, slaap- of cognitieve problemen. 20
Prevalentie schattingen van onderpresteren in FM/
CVS lopen uiteen van 0% tot >50%. 3,6,9,16

Een Nederlandse studie van psychiatrische
patiënten vond een prevalentie van 34% voor
onderpresteren en/of overrapporteren. 1 Een
groot aantal patiënten was verwezen voor
neuropsychologisch onderzoek in verband met
verdenking ADHD of Autisme spectrum stoornis. In
dat onderzoek verklaarde het overrapporteren van
psychische klachten 33% van de variantie in scores
op de bekende zelfrapportagevragenlijst SCL-90.

Onderzoek naar elektrofysiologische reacties van de
hersen op gebeurtenissen in de omgeving, zoals
gemeten met Event Related Potentials (ERP’s),
laat zien dat perceptie, aandacht en korte termijn
geheugen niet zijn aangetast in CVS, maar dat
CVS patiënten overwegend trager responderen dan
gezonde controles. 15

Onderzoek naar specifieke diagnostische groepen laat
zien dat patiënten met een angst- of depressieve
stoornis, ook zij die eerder behandeld werden
met ECT, niet verschillen van patiënten met licht
traumatisch hersenletsel en gezonde controles qua
score op de Test of Memory Malingering (TOMM). 13
In een onderzoek bij een kleine groep patiënten
met ernstig depressieve klachten werd geen verschil
gevonden met normale controles, al scoorde een
enkele patiënt onder de grenswaarde. 21 Ernst
van depressie en cognitie werd onderzocht bij
personen verwezen naar een neuropsychologische
expertisepraktijk. 14 Een tweedeling werd gemaakt in
lichte (Beck Depression Inventory ≤10, n=115), dan
wel ernstiger (BDI≥25, n=112) stemmingsklachten.
Personen met positieve SVT’s werden geëxcludeerd,
om zo verschillen in ‘effort’ uit te sluiten. Resultaten
lieten een samenhang zien tussen het uiten van
depressieve- en cognitieve klachten. Echter, de
groepen met lichte of ernstige depressieve klachten
verschilden niet op objectieve cognitieve maten. Dit
impliceert dat subjectief ervaren geheugenklachten,
noch ernst van depressie samenhangen met
objectieve cognitieve prestaties.

Volgehouden aandacht, zoals gemeten met de PASAT
test, werd bestudeerd gedurende een vermoeiend
neuropsychologisch onderzoek bij patiënten met
CVS, depressie of Multiple Sclerose (MS). 22 De
conclusie luidde dat vermoeidheid geen algeheel
negatief effect had op tests, zelfs niet in de groepen
met prominente klachten van vermoeidheid.
In een Nederlands onderzoek bij 114 CVS patiënten
en 40 MS patiënten, scoorde 30% in de CVS
groep positief op de Amsterdamse Korte Termijn
Geheugentest (AKTG), vergeleken met 13% in de
MS groep. 23 In dat onderzoek werd ter controle een
reguliere aandachttest en een depressievragenlijst
afgenomen. De uitslag op de aandachttest
verschilde niet tussen de groepen. De CVS patiënten
rapporteerden wel meer depressieve klachten.
Echter, depressieve klachten hingen niet samen met
de SVT uitslag, noch met scores op de aandachttest.
Met andere woorden, depressie lijkt niet een
verklaring voor de positieve SVT uitslag. Auteurs
concluderen dat in geval van een positieve SVT,
inspanning een zekere rol speelt bij een subgroep
van CVS patiënten.

Psychotische patiënten die ook moeite hebben
met concentreren, blijken slechter te presteren
op de TOMM dan psychotische patiënten zonder
concentratiestoornissen. 2 De fout positieve uitslag
op een onderdeel van de TOMM bedroeg in dat
onderzoek 4%-8%, hetgeen betrekkelijk laag is. Men
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SVT en extern belang

Beschouwing

Een extern belang, zoals financiële compensatie,
kan een rol spelen bij onderpresteren. Onderzoek
naar CVS patiënten (n=73), betrokken in een
arbeidsongeschiktheidsprocedure, liet zien dat
meer dan de helft van de gevallen positief scoort
op een of meerdere SVT’s. 9 In een ander onderzoek
werden FM patiënten verdeeld over twee groepen;
personen die geen financiële compensatie claimden
voor hun klachten (FMgC) en zij die dat wel deden
(FMC). 4 Ook reumatoïde artritis patiënten (RA)
namen deel aan het onderzoek. Géén van de RA
patiënten scoorde positief op de SVT’s, vergeleken
met 0-4% van de FMgC en 24-30% van de FMC.
Auteurs benadrukken het belang van SVT’s in
neuropsychologisch onderzoek naar beperkingen
bij FM.

In dit overzicht van onderzoek naar SVT’s bij CVS/
FM, wordt beargumenteerd dat ervaren klachten over
concentratie en vermoeidheid, geen waarschijnlijke
verklaring vormt voor de zwakke testprestaties
tijdens neuropsychologisch onderzoek. Inspanning
is dat wel. Vergelijkend onderzoek bij patiënten
met reuma, psychiatrische beelden, FM en CVS,
laat duidelijk zien hoe groot de rol van ‘effort’ is bij
CVS/FM. Indirect kan daaruit worden afgeleid dat
het aantoonbaar onderpresteren of overrapporteren
géén bewijs is van psychopathologie (“om klachten
te overrapporteren of voorwenden moet je wel
psychisch ziek zijn…”). Overigens hebben anderen
reeds erop gewezen dat de these ‘onderpresteren is
een uiting van een psychische stoornis’ berust op
een cirkelredenering. 12

In recent onderzoek werden patiënten met
fibromyalgie (n=85) ingedeeld naar 1. de SVT uitslag
én 2. financiële status; geen uitkering/verzoek om
uitkering/wel een uitkering. 11 Prevalentie van
onderpresteren was 37%. Zowel positieve SVT
uitslag als uitkeringsstatus waren geassocieerd met
zelfrapportage van niet-cognitieve klachten pijn en
vermoeidheid. Auteurs concluderen dat, gezien de
klaarblijkelijke tendens om allerlei symptomen te
overrapporteren, cognitieve SVT’s ook bruikbaar zijn
bij onderzoek naar niet-cognitieve klachten bij FM.

De klachten van CVS/FM patiënten brengen met
zich mee dat velen ziek uitvallen van werk en zorg
zoeken. De klachten kunnen hardnekkig zijn, het
behandelsucces is niet evident groot. Zo heeft de
PACE studie bij CVS (n=641) laten zien dat de meest
succesvolle behandeling bij 22% van de patiënten
leidt tot herstel. 18, 19 Naast de emotionele belasting
voor de patiënt, zijn er de financiële kosten. In
Amerikaans onderzoek werd becijferd dat directe en
indirecte kosten per patiënt voor een stad als Chicago
$2.342 tot $8.675 bedragen, de jaarlijkse totale kosten
moeten worden uitgedrukt in miljarden. 10

Tot slot wordt genoemd een onderzoek naar het
informeren van CVS patiënten over de aard van SVT’s. 5
Prevalentie van onderpresteren, zoals gemeten
met 2 SVT’s, bedroeg 41% in de groep CVS
patiënten die niet werden geïnformeerd over de
SVT. Vervolgens werd aan nieuw geïncludeerde
patiënten, voorafgaand aan het testonderzoek,
uitgelegd dat het om een test voor onderpresteren
ging. Bij slechts 6% van de geïnformeerde patiënten
werd onderpresteren aangetoond. Het geeft aan dat
effort -en niet pijn- een rol speelt bij falen op SVT’s.
Opgemerkt wordt dat coaching geen effect heeft
op de andere afgenomen SVT.

Chronische vermoeidheid en pijn gaan niet zelden
gepaard met klachten over verminderde aandacht.
De onderzoekend psycholoog zal zich verlaten op
(hetero-) anamnestische informatie, observaties,
reguliere tests en SVT’s. Eventuele inconsistenties
ondersteunen de validiteit van een positieve SVT. Het
is aan de onderzoekend psycholoog zich een oordeel
te vormen of en hoe vermoeidheid- en pijnklachten
in relatie staan tot verminderde testbaarheid, oftewel
een stoorfactor zijn tijdens onderzoek met SVT’s.
Vooralsnog lijkt het raadzaam ervan uit te gaan dat
zoiets zelden het geval is.
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Verzekeringsgeneeskunde bij het
Ministerie van Defensie: particuliere of
publieke verzekeringsgeneeskunde?
J.H.G. Lankhorst*

Samenvatting

Er zijn een aantal aspecten die de verzekeringsgeneeskunde binnen Defensie uniek maken.
Defensie kent voor haar militairen een
bijzondere zorgplicht, vanwege de vaak zware
arbeidsomstandigheden waaronder het personeel
zijn werkzaamheden moet verrichten. 1, 2 Hierbij
moet worden gedacht aan uitzendingen en
langdurige oefeningen. Daarom heeft een militair,
als hij blijvend letsel oploopt casu quo invalide
raakt tijdens en door de uitoefening van de militaire
dienst onder dergelijke omstandigheden, recht op
een militair invaliditeitspensioen (MIP). Er dient dus
een medisch causaal verband tussen aandoening en
werk te bestaan. Zie Leemans voor een beschrijving
van de gevaren waaraan militairen blootstaan. 3

Naast de artsen werkzaam in de particuliere
of publieke verzekeringsgeneeskunde, zijn er
verzekeringsartsen die werken bij het Ministerie
van Defensie. De werkzaamheden van deze
artsen vertonen zowel overeenkomsten als
verschillen met de particuliere en publieke
verzekeringsgeneeskunde. In onderstaand artikel
wordt ingegaan op de werkzaamheden van
de verzekeringsartsen van Defensie. Allereerst
worden de taken van deze artsen beschreven en de
locaties waar ze werkzaam zijn. Vervolgens wordt
ingegaan op de regelgeving die de basis vormt voor
hun werkzaamheden. Daarna wordt het begrip
invaliditeit zoals dat bij Defensie gehanteerd wordt,
toegelicht, waarna de gebruikte methodieken
waarmee het percentage invaliditeit wordt
vastgesteld bij zowel psychische als somatische
aandoeningen, aan de orde komen. Tot slot komt
enige aanvullende regelgeving aan de orde.

Defensie heeft, om werknemers te kunnen voorzien
van een invaliditeitspensioen, geen aansluiting
gezocht bij een verzekeraar, maar treedt op als eigen
verzekeraar en betaalt de invaliditeitspensioenen
dan ook uit de eigen begroting en dus met
publieke middelen. De ‘polisvoorwaarden’ voor
het verkrijgen van een MIP zijn vastgelegd in
wetten in formele zin, ministeriële regelingen
en algemene maatregelen van bestuur. Bij de
totstandkoming van deze regelgeving speelt het
parlement uiteraard een voorname rol. Regelgeving
komt vaak mede tot stand onder druk van en in
nauw overleg met vakbonden. Daarnaast werken
internationale verdragen door in de praktijk van
de verzekeringsarts. De barema’s waarmee in geval
van fysieke letsels het percentage invaliditeit wordt
vastgesteld. De War Pension Committee scale, is
gebaseerd op een NAVO-verdrag uit 1949, door
Nederland ondertekend in 1953.

Inleiding
Bij verzekeringsgeneeskunde zullen velen denken
aan publieke verzekeringsgeneeskunde, uitgevoerd
door het UWV, in het kader van de Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
en werknemersverzekeringen als WIA en Ziektewet.
Bij particuliere verzekeringsgeneeskunde denken
we vooral aan levens-, arbeidsongeschiktheids- en
schadeverzekeringen. Weinigen zullen zich echter
realiseren dat er, naast de verzekeringsartsen
werkzaam in de particuliere of publieke sector, ook
circa 18 verzekeringsartsen werkzaam zijn bij of
voor het Ministerie van Defensie. Ook hier worden
verzekeringsgeneeskundige werkzaamheden
verricht. De werkzaamheden wijken echter op
een aantal punten af van de hierboven genoemde
vormen van verzekeringsgeneeskunde.

*

De verzekeringsarts werkt in een spanningsveld,
waarbij hij rekening moet houden met
politieke verantwoordelijkheden en publicitaire
gevoeligheden. Zo worden er regelmatig
Kamervragen gesteld over bijvoorbeeld de
hoogte van het percentage MIP in geval van
uitzendgerelateerde PTSS of over de vraag hoeveel
militairen als gevolg van PTSS dienstongeschikt
zijn verklaard. 4 Een recent voorbeeld van de

Mr. J.H.G. Lankhorst, verzekeringsarts, RGA, kolonel-arts,
is commandant van het Bedrijf voor Bijzondere Medische
Beoordelingen van het Ministerie van Defensie.
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bijzondere zorgplicht is de onlangs ingevoerde
Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning
slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen
defensie. 5 Deze regeling is ingevoerd zonder dat
er duidelijkheid was over een medisch causaal
verband tussen de blootstelling aan chroom
6-houdende verf en bepaalde klachten of
aandoeningen.

Daarnaast zijn circa 10 verzekeringsartsen werkzaam
bij de afdeling Sociaal Medisch Onderzoek
(SMO), onderdeel van het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP), gehuisvest op Hoog Catharijne
te Utrecht. Het ABP is voor Defensie de uitvoerder
van de pensioenregelingen, waaronder ook het
militaire invaliditeitspensioen valt. De toekenning,
betaling en administratie van de pensioenen wordt
uitgevoerd door het ABP.

Defensie is dus voor een verzekeringsarts een
bijzondere omgeving om in te werken. Dit werk
is echter niet erg bekend bij collegae medisch
adviseurs, terwijl regelmatig hun medisch
advies wordt gevraagd in zaken waarbij (ex-)
Defensie-werknemers betrokken zijn. Daarom
wordt in onderstaand artikel nader ingegaan op
het werk van de voor of bij Defensie werkzame
verzekeringsartsen.

BMB onderzoekt militairen in werkelijke dienst
en tot vijf en een half jaar na dienstverlating en
beoordeelt de dienstgeschiktheid van militairen.
Daarnaast wordt een advies uitgebracht over het
recht op een MIP. Indien een medisch causaal
verband tussen de aandoening, ziekte of gebrek die
de grond is voor de dienstongeschiktheid, en de
uitoefening van de militaire dienst is vastgesteld,
volgt een advies over de hoogte van het MIP. Bij het
bestaan van een medisch causaal verband wordt
gesproken van een ’dienstverbandaandoening’,
kortweg ’dienstverband’ geheten.

Verzekeringsgeneeskundige eenheden
werkzaam bij of voor Defensie en hun taken
Bij of voor Defensie zijn in totaal circa 18
verzekeringsartsen werkzaam. Acht verzekeringsartsen zijn in dienst van het Ministerie van Defensie.
Allen zijn of waren voorheen militair arts en zijn
werkzaam bij het Bedrijf voor Bijzondere Medische
Beoordelingen (BMB), onderdeel van de Defensie
Gezondheidzorg Organisatie en gehuisvest op de
Kromhoutkazerne te Utrecht.

Het geneeskundig onderzoek naar de dienstgeschiktheid wordt verricht door een zogeheten
Geneeskundige Commissie, bestaande uit drie
artsen. 6 Deze commissie wordt benoemd door de
geneeskundige autoriteit, namelijk een militair arts
(de commandant BMB), die wordt aangewezen door
de Minister van Defensie. Eén arts onderzoekt de

Afb. 1. De Kromhoutkazerne te Utrecht bij avond.
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militaire dienst of om andere redenen. Deze laatste
reden kan bijvoorbeeld zijn gelegen in het feit dat
iemand een kostbare opleiding heeft gevolgd en/of
schaarse expertise bezit. In geval van dispensatie
stelt de geneeskundige autoriteit de beperkingen
vast, gelet op de verdere militaire carrière.

keurling in persoon, de beide anderen zijn medeondertekenaars van het rapport. Alle drie artsen
zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van
het rapport. 7 De behandelend arts kan geen lid zijn
van de commissie. Daarnaast is bepaald dat iedere
arts maar eenmaal deel kan uitmaken van een
commissie; in geval van een herkeuring wordt dus
een andere commissie samengesteld.

De dienstongeschiktheid kan ook
beoordeeld worden als er geen sprake is
van langdurig ziekteverzuim, maar van
inzetbaarheidsbeperkingen. Dit is het geval als de
militair een aandoening heeft waarmee hij wel zijn
functie kan bekleden maar niet in staat zou zijn
om onder alle operationele omstandigheden op
te treden. Dit komt vooral voor bij militairen die
geplaatst zijn op een bureaufunctie, waarbij aan het
werk geen bijzondere fysieke eisen worden gesteld.
Het gaat dan vaak om chronische klachten van het
bewegingsapparaat, maar ook om aandoeningen
waarbij sprake is van medicatie-afhankelijkheid,
zoals bij epilepsie of diabetes mellitus type 1.

SMO ziet militairen die langer dan vijf en een half
jaar geleden de dienst hebben verlaten en heeft
als taak het adviseren over de aanspraken op een
MIP. Het vaststellen van de geschiktheid voor de
militaire dienst is geen taak van SMO. Om deze
reden werken bij SMO dan ook geen militaire
artsen, maar burger artsen. De reden, dat militairen
de eerste vijf en een half jaar na dienstverlating nog
gezien worden door BMB, is gelegen in het feit dat
militairen gedurende die periode gebruik kunnen
maken van de zogeheten Suppletieregeling. 8
Om gebruik te kunnen maken van deze regeling
dient de militair te zijn ontslagen wegens ziekte
of gebrek. Daarvoor is het noodzakelijk de
dienstongeschiktheid vast te stellen, hetgeen, zoals
gezegd, alleen door BMB gedaan wordt.

Het vaststellen van de militaire dienstgeschiktheid
vindt plaats op basis van 43 eisen, waarvan er 28
zijn afgeleid van het oude FIS-systeem. Hierbij kunt
u denken aan eisen als zitten, staan, lopen, reiken,
tillen, etcetera. Vijftien eisen zijn aanvullend door
Defensie opgesteld, zoals het lopen met bepakking,
het kunnen hanteren van een handvuurwapen,
het kunnen verdragen van gevechtsrantsoenen,
medicatie-afhankelijkheid, het kunnen dragen van
NBC-kleding (een gasmasker en pak) of een helm,
etcetera.

Over het bestaan van een
dienstverbandaandoening en de eventuele
aanspraken op een MIP brengen de
verzekeringsartsen van zowel BMB als SMO
een advies uit. De definitieve vaststelling wordt
gedaan door een onafhankelijke Pensioen- en
Verzekeringsautoriteit (PenVaut). 9 Deze taak wordt
vervuld door een door Defensie ingehuurd ’civiel’
medisch adviesbureau. De PenVaut ziet de keurling
in de regel niet zelf, maar verricht een toetsing op
het dossier.

Van belang hierbij is dat een militair niet is
aangenomen op een functie maar als militair.
Iedere militair moet in staat zijn om onder
zware, operationele omstandigheden te kunnen
functioneren. Iedere militair kan immers worden
aangewezen voor een uitzending. Als een militair
aan een of meer van de genoemde eisen niet
voldoet, is hij ongeschikt voor de uitoefening van
de militaire dienst. Dit betekent dus niet zonder
meer dat hij voor iedere militaire functie ongeschikt
is, maar dat hij niet meer in staat is de militaire
dienst onder de zwaarste omstandigheden uit te
uitoefenen, met name gedurende uitzendingen.
Meestal volgt dan ontslag. Vaak vindt dat
ontslag plaats als gevolg van klachten van het
bewegingsapparaat, die een gevolg zijn van de
zware fysieke inspanningen (dagen achtereen
lange afstanden lopen met zware rugbepakking)
die horen bij het militair bestaan. Dergelijke
inspanningen komen buiten Defensie weinig meer
voor. In dergelijke gevallen is een militair nog wel
voor functies buiten Defensie geschikt. Er zal van
arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA
veelal dan ook geen sprake zijn, omdat meestal
nog restverdiencapaciteit aanwezig is.

De militair in werkelijke dienst wordt gekeurd
na zes maanden ziekte en na circa 18 maanden
ziekte. De eerste zes maanden probeert de zieke
militair te re-integreren in de eigen functie. De
eerste keuring dient om te beoordelen of de militair
nog kans heeft om weer volledig dienstgeschikt te
worden, danwel moet worden voorgedragen voor
het tweede onderzoek: een Militair Geneeskundig
Onderzoek (MGO). 10 In dit MGO wordt de
dienstongeschiktheid definitief vastgesteld. De
bevoegdheid om een militair dienstongeschikt
te bevinden ligt bij de geneeskundige autoriteit
(Commandant BMB). Na een eventuele herkeuring
staat de uitslag vast en kan alleen een rechterlijke
uitspraak hierin verandering brengen. Meestal leidt
dienstongeschiktheid tot ontslag. Soms is sprake
van dispensatie. Deze kan worden verleend door de
commandant van het krijgsmachtdeel (landmacht,
luchtmacht, marine, marechaussee) op grond van
leeftijd (ouder dan 50 jaar), indien de ziekte of het
letsel is veroorzaakt door de uitoefening van de
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in deze gevallen de oorzaak van de ziekte of
aandoening grotendeels of volledig is gelegen in de
werkzaamheden, wordt gesproken van oorzakelijke
dienstverbandaanspraken. Er geldt dan volledige
toerekening van de actuele invaliditeit aan de
verrichte werkzaamheden. In geval van oorzakelijk
dienstverband wordt iedere latere toename van de
invaliditeit, ook als deze niet wordt veroorzaakt door
de uitoefening van de militaire dienst, toegerekend
aan Defensie. Hierbij moet worden gedacht aan
buiten Defensie gelegen oorzaken, die leiden tot
verergering van een bestaande aandoening en
die ook bij een niet-invalide persoon invaliditeit
teweeg zouden brengen. De gedachte hierachter
is dat betrokkene door het trauma kwetsbaarder
is geworden en bij een nieuw trauma eerder en
heftiger schade zal oplopen.

In de regelgeving is vastgelegd dat de
Geneeskundige Commissie de dienstgeschiktheid
van de militair beoordeelt met inachtneming
van het militair keuringsreglement (MKR). 11 Dit
reglement stamt uit 1960 en is in 1986 voor het
laatst herzien. Het MKR bevat onder andere als
bijlage een lijst met aandoeningen die leiden tot
dienstongeschiktheid. Uit bovenstaande blijkt dat
van deze lijst geen gebruik meer gemaakt wordt.
Momenteel wordt dan ook gewerkt aan intrekking
van dit reglement. Zolang het reglement echter nog
van kracht is, wordt er in de uitslag van het MGO
zijdelings naar verwezen.
Regelgeving met betrekking tot dienstgeschiktheid en dienstverbandaanspraken
Zoals hierboven beschreven, moet het militair
personeel kunnen functioneren onder fysiek en
mentaal belastende omstandigheden. Defensie
kent voor haar militairen een bijzondere
verantwoordelijkheid en een zorgplicht,
gebaseerd op de buitengewone omstandigheden
waaronder een militair zijn werkzaamheden moet
verrichten. Indien een militair invalide raakt onder
buitengewone omstandigheden wordt beoordeeld
of hij voor een MIP in aanmerking komt. In de
Kaderwet militaire pensioenen staat beschreven dat
aanvullende aanspraken op militair pensioen bij
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van
de beroepsmilitair worden vastgesteld bij algemene
maatregel van bestuur. 12 Op grond van dit artikel
is een koninklijk besluit tot stand gekomen, op
voorstel van de minister van Defensie. 13 In dit
besluit staat het begrip ‘buitengewone omstandigheden’
nader omschreven. Hieronder wordt onder andere
verstaan deelname aan operaties ter bevordering
of handhaving van de internationale rechtsorde
(uitzendingen), het verlenen van nationale bijstand
of het onder oorlogs-nabootsende omstandigheden
in praktijk brengen van bekwaamheden (langdurige
oefeningen). 14

Als de ziekte of het gebrek mede door het werken
onder buitengewone omstandigheden is ontstaan,
tot uiting gekomen of verergerd, is sprake van
verergerend dienstverband. 15 In dat geval is het werk
niet de overwegende factor, maar in de termen van
de Centrale Raad van Beroep (CRvB), een belangrijke
of duidelijke factor. 16, 17 In dit geval vindt eveneens
volledige toerekening van de actuele invaliditeit
plaats maar toekomstige schade als gevolg van
nieuwe oorzaken wordt niet meer toegerekend aan
het werken onder buitengewone omstandigheden.
Van een bedrijfsongeval is sprake als er arbeidsongeschiktheid is ontstaan ten gevolge van
ziekten of gebreken die in overwegende mate
hun oorzaak vinden in de aard van de aan
de militair opgedragen werkzaamheden of in
de bijzondere omstandigheden waaronder zij
moesten worden verricht. Het gaat hier niet om
buitengewone omstandigheden, maar om de
alledaagse werkomstandigheden op de kazerne
en om omstandigheden tijdens korte oefeningen,
het bijhouden van militaire vaardigheden, zoals
schieten, opleidingen, etcetera. Militairen die
vanwege de gevolgen van een bedrijfsongeval
dienstongeschikt worden bevonden en vervolgens
met ontslag gaan, hebben geen recht op een MIP.

Dit ’Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids
-en invaliditeitsvoorzieningen militairen’
(Besluit AO/IV) regelt de rechten op een militair
arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitspensioen,
dat in aanvulling op een WIA-uitkering kan worden
uitbetaald. Het besluit AO/IV maakt in artikel 2
onderscheid tussen bedrijfs- en dienstongevallen.
We spreken van een dienstongeval als er sprake is
van invaliditeit ten gevolge van verwonding, ziekte
of gebrek die is veroorzaakt door de uitoefening
van de militaire dienst onder buitengewone
omstandigheden. Ook als de ziekte of aandoening
het gevolg is van verrichtingen onder buitengewone
omstandigheden of tot uiting is gekomen onder
overwegende invloed van die verrichtingen,
spreken we van een dienstongeval. Aangezien
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Als een militair een ongeval is overkomen, stelt
hij, samen met zijn commandant een Procesverbaal van Ongeval op, waarin het ongeval en
de omstandigheden waaronder het plaatsvond,
worden beschreven. Vervolgens stelt het ABP
vast of dat ongeval heeft plaatsgevonden onder
buitengewone omstandigheden (dienstongeval)
dan wel gedurende de normale werkzaamheden
van een militair (bedrijfsongeval). Ook kan het een
ongeval onder privéomstandigheden betreffen,
bijvoorbeeld als een militair in zijn vrije tijd op
de kazerne iets overkomt. Met de vaststelling
van de omstandigheden waaronder een ongeval
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werd ingediend werden in de praktijk de criteria
gebruikt die algemeen gebruikelijk zijn onder
medisch adviseurs. Zo werden bijvoorbeeld in een
casus de dienstverbandaanspraken in het kader
van de MIP voor aspecifieke lage rugklachten, die
waren ontstaan na het dragen van 150 kilogram,
erkend omdat de relatie tussen de klachten en het
dragen van een dergelijk gewicht aannemelijk leek
bij een militair met een blanco voorgeschiedenis.
Vervolgens werd de letselschadeclaim afgewezen
omdat er bij beeldvormend onderzoek geen
anatomische afwijkingen zichtbaar waren die de
klachten konden verklaren.

plaatsvond, staat de juridische causaliteit vast. Het
medisch causale verband tussen een aandoening
en de werkzaamheden van de militair (de dienstverbandaanspraken) wordt vervolgens door
de verzekeringsarts beoordeeld en door de Pensioenen Verzekeringsautoriteit vastgesteld. Vanwege de
bijzondere zorgplicht van Defensie wordt de militair
bij het toekennen van dienstverbandaanspraken in
twijfelgevallen ’het voordeel van de twijfel’ gegeven.
Recent zijn er een tweetal wijzigingen opgetreden
met betrekking tot het toekennen van een MIP en
het vergoeden van restschade na het toekennen van
een MIP.

Sinds de invoering van hetzelfde Besluit tot
wijziging van de bepalingen inzake volledige
schadevergoeding heeft iedere militair aan
wie een MIP is toegekend, zodra een medische
eindsituatie is bereikt, recht op een volledige
schadevergoeding. De schade, waaronder gemiste
carrièrekansen, kosten voor werkzaamheden in en
om het huis, etcetera, wordt begroot volgens civiele
normen. Het indienen van een aparte civiele
letselschadeclaim is dus niet meer nodig. Vanuit
de wettelijke zorgplicht van Defensie is het daarbij
ook niet meer relevant of Defensie aansprakelijk
is. Er is nu sprake van risicoaansprakelijkheid. De
schuldvraag wordt dan ook niet gesteld. Ook geldt
er geen verjaringstermijn. Het afwijzen van een
claim door een verschil in opvatting tussen de
verzekeringsarts van Defensie en de ingehuurde
medisch adviseur, die andere normen hanteert, is
daarmee verleden tijd.

Ongevallen die plaatsvinden onder ‘vredesomstandigheden’, worden vrijwel altijd
aangemerkt als een bedrijfsongeval. Voor in die
situaties ontstane invaliditeit kan een militair
geen aanspraken maken op een MIP. Bepaalde
groepen militairen komen echter door hun
functie in gevaarlijke situaties waaraan zij zich
vanwege hun werkzaamheden niet kunnen
onttrekken, maar waarbij er geen sprake is van
buitengewone omstandigheden. Er moet dan
worden gedacht aan functies waarbij handelend
moet worden opgetreden, waar anderen zich
mogen terugtrekken. Als zich onder dergelijke
omstandigheden een ongeval voordoet, spreken
we van een ‘beroepsincident’. Sinds de invoering
van het begrip beroepsincident in juli 2014 kan in
dergelijke gevallen ook aan militairen, die de tot
hun invaliditeit leidende aandoening niet onder
buitengewone omstandigheden hebben opgelopen,
een invaliditeitspensioen worden toegekend. 18
Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers van de
explosievenopruimingsdienst, die een bom
onschadelijk moeten maken, motorrijders van de
marechaussee, die met hoge snelheid een colonne
beveiligen en daardoor aan risico’s blootstaan
of marechaussees die een vreemdeling moeten
uitzetten die zich hevig verzet. Onderscheidend
criterium is dat het gevaar deel uitmaakt van het
werk. Een ‘normaal’ verkeersongeval geldt als een
bedrijfsongeval.

Een beschrijving van het begrip invaliditeit,
zoals toegepast bij Defensie
Alvorens in te gaan op de wijze waarop voor
lichamelijke en psychische letsels het percentage
militaire invaliditeit wordt vastgesteld is het
zinvol even kort stil te staan bij de definitie van
het begrip invaliditeit zoals in de loop der tijd
gehanteerd. Ten tijde van de Ongevallenwet,
die stamt uit 1921, werd het begrip invaliditeit
gedefinieerd als fysieke arbeidsongeschiktheid.
Een invaliditeitspensioen was bedoeld als een
vergoeding voor inkomensderving. Sinds het
gebruik van de War Pension Committee Scale (zie
hieronder) in 1953 werd het begrip invaliditeit
gedefinieerd als vermindering van de anatomische
integriteit of functionele capaciteit. Het ging dus
om het missen of niet meer kunnen gebruiken
van een lichaamsdeel. In de jurisprudentie van de
CRvB werd dit gaandeweg uitgelegd als functionele
arbeidsongeschiktheid. Met de totstandkoming van
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO, 1967) werd invaliditeit door de CRvB
gedefinieerd als de in een percentage uit te
drukken mate van lichamelijke en geestelijke

Tot juli 2014 moest een militair, als hij van mening
was dat hij na het ontvangen van een MIP nog
resterende schade had, een aanvullende (civiele)
letselschadeclaim indienen. Deze werd volgens
civielrechtelijke regels normaliter pas gehonoreerd
als gebleken was dat door Defensie onrechtmatig of
verwijtbaar was gehandeld, met andere woorden er
moest sprake zijn van een schuldaansprakelijkheid
van Defensie. 19 Zoals beschreven wordt bij het
toekennen van dienstverbandaanspraken in
het kader van de MIP in voorkomend geval het
voordeel van de twijfel gehanteerd. Als daarna
een aanvullende (civiele) letselschadeclaim
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De vakinhoudelijke kritiek op de WPC nam in
de loop der jaren toe. Zo worden bij de WPC
percentages opgeteld, in plaats van gebruik te
maken van restpercentages, zoals bij de AMAguides. Ook wordt veelal gescoord op diagnose
in plaats van functionele beperking (ROM).
Daardoor is het hypothetisch mogelijk dat 100%
MIP wordt toegekend terwijl er toch nog een
ruime restverdiencapaciteit aanwezig is. Zo levert
amputatie van het onderbeen, met een stomp van
10-15 cm, 50% invaliditeit op. Het verlies van beide
onderbenen levert dus 100% op. Daarnaast bevat
de WPC veel inmiddels niet meer voorkomende
aandoeningen, zoals malariacachexie (100%
MIP), paratuberculose (10-100% MIP), eenzijdige
collapstherapie (40-100% MIP) en epileptische
dementie (100% MIP). Bovendien kent de WPC de
arts een grote discretionaire ruimte toe, waardoor
mogelijk ongelijkheid ontstaat.

tekortkomingen welke de belanghebbende in
verhouding tot een geheel valide persoon van
gelijke leeftijd in het dagelijks leven in het
algemeen ondervindt. Hier wordt gedoeld op
activiteiten in het dagelijks leven, met andere
woorden ADL en BDL. Het invaliditeitspensioen
werd gezien als periodiek smartengeld: voor de
eventuele inkomstenderving was er de WAO en
tegenwoordig de WIA.
De gebruikte methodieken voor de
vaststelling van het percentage invaliditeit
De vaststelling van het percentage invaliditeit vindt
voor somatische letsels en aandoeningen plaats met
behulp van de War Pension Committee scale
(WPC zie afbeelding 2).
Deze barema is sinds 1953 in gebruik. De WPC
bevat voor het gehele lichaam, naar de stand
van de wetenschap op dat moment, percentages
invaliditeit. Deze wordt gewaardeerd door het
vermogen tot het volbrengen van de normale
levensfuncties van de invalide te vergelijken met
die van de niet-invalide. De genoemde percentages
gelden alleen wanneer maximaal mogelijke
verbetering door behandeling, protheses en
dergelijke bereikt is. Zie tabel 1 en 2 voor enige
voorbeelden.

De WPC is sinds de totstandkoming nooit meer
geüpdated en is, ruim 60 jaar na de invoering,
nog steeds van kracht. Een belangrijke reden
daarvoor is dat de WPC in vergelijking met andere
methodieken, zoals bijvoorbeeld de AMA-guides,
relatief hoge percentages invaliditeit toekent.
Omschakeling naar de AMA-guides wordt om die
reden dan ook van de hand gewezen. De relatief

Afb. 2. De WPC-schaal
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Tabel 1. Percentage invaliditeit bij enige aandoeningen van
schouder en vingers.
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hoge percentages die de WPC toekent, moeten
worden gezien in het licht van de tijdgeest. In
de jaren 50 waren er weinig therapeutische
mogelijkheden, werd er veel fysieke arbeid verricht
en leidde het ontbreken van een lichaamsdeel
dus tot inkomensderving. Er bestonden algemeen
geaccepteerde opvattingen over de gevolgen en ernst
van een aandoening.
Tot slot geeft de WPC geen richtlijnen voor
psychische invaliditeit, bijvoorbeeld in het geval
van angststoornissen.

Na het verschijnen van de AMA-guides 6e editie
in 2009, waarin een duidelijke methodiek staat
beschreven voor het toekennen van een percentage
invaliditeit in geval van psychische schade, heeft
een onderzoek plaatsgevonden naar de correlatie
tussen percentages invaliditeit, berekend op basis
van de AMA-guides 6e editie en het PTSS-protocol.
Het bleek dat er een goede correlatie bestond
tussen beide methodieken, waarbij grofweg het
PTSS-protocol een tweemaal zo hoog percentage
invaliditeit toekende als de AMA-guides 6e editie. 22

Ook de toenmalige AMA-guides, de 5e editie, gaf
geen duidelijke handvatten voor het vaststellen van
percentages blijvende invaliditeit bij psychische
aandoeningen. Daarom is vanaf 2004 gewerkt
aan de totstandkoming van een protocol om
deze percentages vast te stellen. In 2008 werd
het ‘PTSS-protocol’ ingevoerd. In tegenstelling tot
hetgeen de naam aangeeft, wordt het protocol bij
alle dienstgerelateerde psychische aandoeningen
gebruikt. Het protocol is met behulp van externe
deskundigen tot stand gekomen. 20
In 2011 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
betrouwbaarheid van het protocol. Daaruit kwam
naar voren dat de interdokterbetrouwbaarheid goed
is en de intradokterbetrouwbaarheid goed tot zeer
goed. 21

Het PTSS-protocol bevat, evenals de AMA-guides
5e editie, 4 rubrieken, te weten activiteiten van
het dagelijks leven, sociaal functioneren, adaptatie
aan stressvolle gebeurtenissen en de rubriek
concentratie, doorzettingsvermogen en tempo. Deze
4 rubrieken zijn onderverdeeld in 10 subrubrieken.
Zo is de rubriek activiteiten van het dagelijks leven
onderverdeeld in de subrubrieken persoonlijke
hygiëne en zelfzorg, mobiliteit, slapen en seksuele
functie. Iedere subrubriek is onderverdeeld in 6
klassen, variërend van 0 (geen beperkingen) tot
5 (extreme beperkingen). Iedere rubriek telt even
zwaar en iedere subrubriek telt binnen de rubriek
even zwaar, uiteindelijk kan hypothetisch 100%
worden gescoord.

Tabel 2. Percentage invaliditeit bij enige aandoeningen van
hart en bloedvaten.

Tabel 3. Vaststellen van het percentage invaliditeit bij enige
psychische aandoeningen.
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Overige relevante regelgeving
Naast de al genoemde regelgeving met betrekking
tot de beoordeling van de dienstgeschiktheid en de
toekenning van een MIP, zijn er nog enkele regelingen
van toepassing op de militair die met een aandoening
de dienst verlaat. Iedere militair die vanwege een
ziekte of gebrek ontslagen is, heeft, ongeacht een
eventueel verband met zijn werkzaamheden,
zolang recht bestaat op een uitkering in het kader
van WAO of WIA, ook recht op een aanvullend
arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen
bedraagt een percentage van de inkomsten in het jaar
voor ontslag. 23 Bij volledige arbeidsongeschiktheid
vult dit bovenwettelijk pensioen de uitkering op
grond van de WAO of WIA aan tot maximaal 65 of
70 procent. Deze inkomsten kunnen dus hoger zijn
dan wanneer deze zouden zijn berekend op basis van
het maximale dagloon volgens het UWV. Militairen
die vanwege de gevolgen van een bedrijfsongeval of
dienstongeval dienstongeschikt worden bevonden
en vervolgens met ontslag gaan, hebben recht op een
verhoogd arbeidsongeschiktheidspensioen. In geval van
bijvoorbeeld 80-100% arbeidsongeschiktheid, bestaat
recht op 90,02% van het inkomen in het jaar voor
ontslag.
Daarnaast heeft iedere militair die vanwege de gevolgen
van een dienstongeval is ontslagen en uit dien hoofde
aanspraak heeft op een invaliditeitspensioen, ten tijde
van het ontslag minder dan 80% arbeidsongeschikt is
en het resterende verdienvermogen niet volledig benut,
gedurende 66 maanden recht op een suppletie volgens
de Suppletieregeling. Deze suppletie bedraagt de eerste
33 maanden 80% en gedurende de daaropvolgende 33
maanden 70% van zijn (niet gemaximeerde) dagloon.
Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, dient
sprake te zijn van ontslag vanwege ziekte of gebrek, met
andere woorden, de militair dient dienstongeschikt te
zijn. Deze dienstongeschiktheid wordt, zoals gezegd,
alleen door BMB en niet door SMO vastgesteld.

Tabel 4. De 4 rubrieken en 10 subrubrieken van het PTSS-protocol.

In onderstaande tabel wordt voor subrubriek 2
(mobiliteit) de indeling per klasse weergegeven.

Tot slot
Uit een onderzoek, verricht onder alle 403 militairen
bij wie in de periode 2008-2010 een PTSS met
dienstverband is vastgesteld, is gebleken dat binnen
deze populatie de verhouding: militairen in werkelijke
dienst versus militairen die minder dan 66 maanden
geleden de dienst hebben verlaten versus militairen
die meer dan 66 maanden geleden de dienst hebben
verlaten, door de jaren heen vrij constant is en ongeveer
1: 3: 8 bedraagt. 24 Dit is een opmerkelijk gegeven omdat
uit de (internationale) literatuur bekend is dat delayed
onset of late PTSS nauwelijks voorkomt. 25
Hierbij moet worden opgemerkt dat militairen de
dienst niet aansluitend aan de blootstelling aan een
psychotrauma verlaten, maar veelal pas enkele jaren
later. Vaak verlaten militairen de dienst aan het eind

Tabel 5. De indeling in klassen van subrubriek 2; mobiliteit.

Momenteel zijn onderzoekers van Toegepast
GezondheidsOnderzoek, afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG bezig met een
evaluatie van het protocol, naar aanleiding van
gebruikservaringen die zijn opgedaan sinds de
invoering van het protocol. De resultaten van deze
evaluatie worden medio 2016 verwacht.
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nieuw psychotrauma, opgelopen na dienstverlating.
Vaak wordt dan de verklaring voor een PTSS, al dan niet
terecht, gezocht in een eerder trauma, opgelopen tijdens
een uitzending. Ook is het mogelijk dat een PTSS al
sluimerend aanwezig was maar dat betrokkene daarmee,
zolang hij nog in dienst was, nog wel kon functioneren
maar niet meer nadat hij zijn vertrouwde omgeving
verliet. Tot slot valt ook (financiële) ziektewinst niet
uit te sluiten. Een MIP is een in beginsel levenslange
uitkering, die door zijn langdurige karakter mogelijk
de aandoening in stand houdt. Nader onderzoek naar
de oorzaak van de hoge prevalentie van delayed PTSS
onder Nederlandse militairen is dan ook gewenst.

van hun contract of, ingeval van ontslag wegens ziekte,
na een ontslagbeschermingstermijn van twee jaar.
Pas vlak voor hun ontslag worden ze door de BMB
beoordeeld. Militairen die bij het ABP/SMO gezien
worden, zijn zelfs minimaal 66 maanden uit dienst.
Een mogelijke oorzaak voor het ontwikkelen van
een late PTSS is het gegeven dat militairen specifieke
karakterkenmerken hebben: ‘men laat zich niet zo
gauw kennen’. Met name in geval van narcistische en
antisociale persoonlijkheidstrekken kan sprake zijn van
ontkenning van het bestaan van een PTSS. De vraag
is dus of deze trekken bij militairen vaker voorkomen.
Een andere mogelijke verklaring is dat sprake is van een
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De onderstaande personen en omstandigheden zijn gefingeerd
en dienen slechts ter illustratie.

Niets aan de hand
N. Ooitgedagt

wil roken. Hij wordt zenuwachtig van al dat gepraat.
Vanuit de spreekkamer zie ik hoe hij met één hand een
shagje rolt. Lucky Luke, de vingervlugge, shagrokende
stripheld zou er jaloers op zijn.
Intussen vertelt vader mij zijn verhaal. Enkele jaren
na de geboorte van Melvin nam zijn moeder de benen
en liet nooit meer iets van zich horen. De vader nam
toen de zorg voor hem op zich. Melvin heeft ook nog
twee oudere broers. Of die ook van hem zijn kan vader
niet garanderen. Maar hij heeft er wel voor gezorgd.
De een heeft vanaf de kleutertijd een ernstige vorm
van diabetes, de ander is drugsverslaafd geweest, maar
nu sinds enkele jaren clean. Toen die allebei het huis
uit waren, kreeg hij tot overmaat van ramp ook nog de
zorg over een eenhandige zoon.

Melvin moet een enigszins turbulente jeugd gehad
hebben. Uit zijn medisch dossier blijkt dat hij op
17-jarige leeftijd een fractuur van metacarpale V
heeft gehad. Volgens Melvin omdat hij uit kwaadheid
tegen een muur had geslagen. Een dergelijke fractuur
heet in SEH-kringen een boksers-fractuur. Dus zeer
waarschijnlijk had Melvin tegen iemands gezicht
geslagen. Een jaar later werd hij tijdens een ruzie in
zijn buik gestoken. Gelukkig voor hem verliep de wond
extraperitoneaal.
Het was niet eenvoudig om een afspraak voor een
expertise-onderzoek met Melvin te maken. Uiteindelijk
gelukte dat via zijn vader, die met hem mee kwam.
Enigszins timide vertelt Melvin tijdens de anamnese
zijn verhaal. Hij werkte als matroos in de binnenvaart.
Tijdens een klus moest hij een duwbak, geladen met
grind, losgooien. Terwijl hij het meertouw van de
bolder losmaakte, kwam Melvin’s rechterhand bekneld
te zitten tussen het touw en de bolder. Zijn pink hing
er los bij. De andere vingers waren stuk. Alleen zijn
duim had het zonder (kleer-) scheuren overleefd.
In het ziekenhuis werd er een paar uur aan zijn
rechterhand geopereerd. Zijn pink werd direct
geamputeerd. In de dagen daarna werden zijn andere
vingers steeds zwarter. Er volgden nog enkele operaties,
totdat hij alleen zijn duim nog over had. Uiteindelijk
werd er een lap huid uit zijn buik op zijn hand
aangebracht.

Maar Melvin bleek juist een handige zoon. Hij zat niet
bij de pakken neer, had nauwelijks hulp nodig en keek
alleen naar de toekomst. Terwijl vader mij zijn verhaal
vertelt, realiseer ik mij dat Melvin een echte zoon van
hem moet zijn.
Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk deze jongen
dit zeer ernstige trauma verwerkt heeft. Handletsels
hebben een zeer grote impact op iemands psychische
beleving en herbeleving van het ongeval. Zelfs na
geslaagde microchirurgische replantaties komt het voor
dat getroffenen hun vingers/hand alsnog psychisch
amputeren, omdat het ongeval zoveel indruk op
hen heeft gemaakt. Psychologen en ergotherapeuten
moeten dan alle zeilen bijzetten om te zorgen dat de
gelaedeerde zijn aangezette lichaamsdeel alsnog gaat
gebruiken.

Melvin is linkshandig. Hij kon vroeger bijna 200
aanslagen per minuut blind typen. Nu heeft hij maar
een tablet aangeschaft. Zijn rechterhand gebruikt hij
eigenlijk niet meer. Die doet ook pijn bij koude en
stoten. Hij doet nu alles met links. Het duurt allemaal
wat langer, maar het lukt hem wel. Aankleden, wassen,
toiletbezoek doet hij allemaal zelfstandig. Hij heeft
alleen hulp nodig bij het smeren en snijden en bij het
openmaken van verpakkingen.
Melvin is intussen een schippersopleiding gaan volgen.
Hij wil schipper worden. Hij werkt nog steeds in de
binnenvaart. Dat was de reden waarom hij zo moeilijk te
bereiken is. De door hem ingevulde Quick Dash voor de
module werk bedraagt 35 punten, onwaarschijnlijk laag.

Bij Melvin was er überhaupt geen sprake van
replantatie of revascularisatie. Zijn vingers waren
zodanig gecrusht dat iedere reddingsoperatie kansloos
was. Geleidelijk aan moest hij steeds meer stukjes
vinger inleveren.
Melvin heeft nooit begeleiding gehad. Misschien
hebben zijn roerige jeugdjaren hem zo gehard, dat hij
geleerd heeft om zijn eigen boontjes te doppen. In
elk geval zal hij, als hij later schipper is, niet als een
verbitterde kapitein Haak over het dek lopen. Sinds
hij met de binnenvaart in aanraking is gekomen, is
dat zijn lust en zijn leven geworden. En dat zal ook zo
blijven, als het aan hem ligt. Dat is zijn motivatie.

Als het lichamelijk onderzoek moet plaatsvinden,
geeft Melvin aan dat hij eerst buiten een sigaretje

GAVscoop, jaargang 19, nummer 2, december 2015

54

veel medische opleidingen gebruikt werd, is op
verscheidene foto’s het ontbreken van deze vinger
duidelijk zichtbaar. 3

Linkshandigen hebben een 5x zo grote kans op een
vingeramputatie als rechtshandigen. Ze zijn überhaupt
meer accident-prone. 1 Maar ze zijn ook artistieker en
inventiever. Omdat onze maatschappij ingericht is
op rechtshandigen (handgrepen, scharen, schroeven,
blikopeners, etcetera), hebben linkshandigen geleerd
om in het dagelijks leven continue aanpassingen te
zoeken voor een probleem dat rechtshandigen niet
hebben en zich ook niet realiseren.

Als Melvin terug is, blijkt hoe handig hij is. In
een mum van tijd is hij uitgekleed en hij heeft
overal foefjes voor. De vier vingers zijn net distaal
van de MP-gewrichten geamputeerd. In sommige
stompen zijn Tinelfenomenen opwekbaar ter
plaatse van de doorgesneden nervi digiti proprii.
De stompen zijn bedekt met een split skin graft. Er
zijn geen proximaal gelokaliseerde compensatoire
surmenageverschijnselen aanwezig, zoals bij
handletsels vaak het geval is. Gewoon een gespierde
jongeman zonder vingers.

Motivatie is bij de revalidatie van handletsels cruciaal.
Het (toekomstige) beroep speelt daarbij een belangrijke
rol. Een onderzoek onder 183 chirurgen die één of
meerdere vingers misten, liet zien dat motivatie voor
de uitvoering van hun beroep belangrijker was dan
het aantal vingers. 2 Een van de bekendste chirurgen
die daar een voorbeeld van is, is Hamilton Baily,
die ondanks het gemis van zijn linkerwijsvinger ten
gevolge van een amputatie na een panaritium, zijn vak
als chirurg gewoon bleef uitoefenen.

De berekening van het bi-percentage is bij deze hand
geen probleem. De beperkingen zijn ook duidelijk. Hij
is volledig beperkt voor hand- en vingergebruik rechts
en voor klimmen en klauteren. Toch klimt Melvin
zo het ruim in als het moet. ‘Hoe hij dat dan doet?’,
vraag ik.
’Kom maar kijken’, zegt Melvin.

In zijn leerboek, waarin hij het chirurgisch onderzoek
bij diverse afwijkingen demonstreert en dat in
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Flatt A.E. “Is being lefthanded a handicap?” 2008; Proc. Bayl Univ. Cent. 21(3): 304-307.
Brown P.W. “ Less than ten – surgeons with amputated fingers”. 1982; J Hand Surg. Am. 7(1): 31-37.
Hamilton Bailey. “Demonstrations of physical signs in clinical surgery”. 15e Editie, 1973; Wright and Sons ( Ed.).

SEC

SPECIALISTEN EXPERTISE CENTRUM

qu

1

e

•

ve

r

De specialisten van het Specialisten Expertise Centrum hebben een ruime ervaring op het
gebied van:
letselschade / arbeidsongeschiktheid / medische aansprakelijkheid
D R . H .W. M . A N T E N

D R . M . J. H . M . H E R P E R S

NEUROLOGIE

VERZEKERINGSGENEESKUNDE

D R . A . J. A . D E L O U W

NEURO - CHIRURGIE

D R . F. A . J. M . VA N D E N W I L D E N B E RG

CH I RUR G I E -T R AUM A TOL O G I E

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
P OST BUS 88

GAVscoop, jaargang 19, nummer 2, december 2015

6 43 0 A B HOE NSBROE K

55

T E L E F O O N 0 6 - 2 11 0 7 2 2 1

Werken met SOLK
E.W.J. Keuter*
piekeren over de vraag of ze Lyme heeft. Ze vraagt
me diepgaand onderzoek te doen, inclusief MRI-scan
en lumbaalpunctie. Ze is onder behandeling van
een kliniek in Amsterdam en haar is geadviseerd om
een gepulste antibioticakuur te ondergaan met een
totale duur van een half jaar. Ik merk dat ze een sterk
rationeel denkend mens is en bedenk dat dit mogelijk
veroorzaakt wordt door angst die weggeredeneerd
wordt. Ze is nog helemaal niet klaar om ook maar
enigszins aan psychologische therapie te denken. Ze
heeft geen actieve Lyme en ik vertel haar dat, maar
ze volbrengt toch de maandenlange antibiotische
behandelingen. Pas nog een half jaar later heeft ze
haar eerste contact met een psycholoog.

Nu zijn we in de geneeskunde eindelijk zover dat
we in grote lijnen snappen hoe ons lichaam werkt.
We behandelen kanker, plaatsen elektrodes in
hersenen en vervangen hartkleppen. En nu blijkt
dat ongeveer de helft van de patiënten die we zien
dat allemaal helemaal niet nodig heeft. Zij hebben
klachten zonder een bijpassend lichamelijk substraat.
Soms snappen we het echt niet, soms ligt het aan
de manier waarop mensen omgaan met gewone
lichaamsgevoelens, heel soms komt er later alsnog
een aap uit de mouw. In al deze gevallen hebben we
te maken met mensen met somatisch onvoldoende
verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Veel artsen
vinden de wirwar van problemen waarmee dit soort
patiënten zich presenteert hinderlijk. Voor deze
artsen wil ik een hulpmiddeltje presenteren dat ik zelf
gebruik als het echt moeilijk wordt: de risicomatrix.
De risicomatrix is een instrument dat vermeld staat
in de Richtlijn SOLK uit 2010 en gebaseerd is op het
biopsychosociale model. Soms maakt de psychologie
het verschil tussen begrijpelijke klachten en SOLK,
zoals in de volgende voorbeelden. In feite is de
psychologisch gemedieerde SOLK niet zo moeilijk:

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke
klachten zijn er in veel variëteiten. Tussen de patiënt
met iets eenvoudigs als te langdurige klachten na
spit en iemand met een persoonlijkheidsstoornis en
complexe klachten na een ongeval of een tekenbeet,
zit een carnaval aan klachten en ziekteverschijnselen.
Ook de mate waarin klachten somatisch kunnen
worden begrepen, wisselt. Lage rugpijn kunnen we
goed overzien, in een biopsychosociaal kader plaatsen
en gedragsmatig behandelen, maar om een dunne
vezelneuropathie of een zeldzame bindweefselziekte
als somatisch onvoldoende verklaard te benoemen,
moet men dat specifieke stukje van de specialistische
lappendeken kennen of varen op een expert.
Discussies over het al of niet ‘reëel’ zijn van klachten
kosten tijd en met het verstrijken der tijd ontstaan
vicieuze cirkels die herstel vertragen. Het is dus niet
verstandig om uitsluitend te focussen op de mate
waarin klachten enige medische grond hebben. De
meesten van ons voelen op onze klompen aan in
hoeverre er psychologische en socioculturele factoren
een rol spelen wanneer iemand zich presenteert.
Hoe moeilijk soms ook de somatische achtergrond,
de diagnose SOLK is maar zelden ingewikkeld. Dat
komt omdat we neuroticisme herkennen. Onder
neuroticisme verstaat men met elkaar samenhangende
eigenschappen of persoonlijkheidstrekken op het vlak
van emotionele labiliteit, angstigheid, tobberigheid,
somberheid en sensitiviteit. Het is een term met
een onaangename connotatie, maar ik gebruik hem
toch, want het is wel een interessante zoekterm in
de literatuur. Familieleden, buren en ook de dokter,
we herkennen de eigenschap zonder het te beseffen.
Het beoordelen van iemands angstigheid verloopt
grotendeels onbewust.

Op mijn polikliniek neurologie komt een
30-jarige vrouw die werkt als assistente in een
huisartsenpraktijk. Ik zie dat ze de afgelopen tijd een
aanzienlijke zorgconsumptie heeft genoten. Ik voel
aan mijn water dat ze een psychosomatisch probleem
heeft. Tot mijn verwondering weet ze dat zelf heel
goed. Het is alleen zo dat ze maar blijft piekeren
over de vraag of ze MS heeft. Ze wil graag dat ik dat
uitsluit en dan is het goed. Ik vraag de anamnese
verregaand uit en doe nauwkeurig neurologisch
onderzoek. Ik feliciteer haar met de gunstige uitslag
van mijn onderzoek en ze verlaat lachend de
spreekkamer. Volgende patiënt.
Ging het maar altijd zo.
Op mijn polikliniek neurologie komt een
30-jarige vrouw die werkt als assistente in een
huisartsenpraktijk. Ik zie dat ze de afgelopen tijd
een aanzienlijke zorgconsumptie heeft genoten. Ik
voel aan mijn water dat ze een psychosomatisch
probleem heeft. Tot mijn verwondering weet ze dat
zelf heel goed. Het is alleen zo dat ze maar blijft

*

E.W.J. Keuter, neuroloog,
keutere@isala-diac.nl
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die moeten worden doorbroken om de gestrande
revalidatie vlot te trekken? In afwachting van de
multidisciplinaire revalidatie kan zo soms al veel
advies worden gegeven. Bovendien, in mijn ervaring
is multidisciplinaire revalidatiebehandeling niet
voor iedereen geschikt en dus geen panacee. Het is
weliswaar altijd nodig alle dimensies te benoemen,
maar soms beter om de hele begeleiding door één
persoon te laten doen. Als de situatie het toelaat,
kan de patiënt ook zelf aan de hand van de matrix
meedenken over oplossingen.

Persoonlijk vind ik het pas echt moeilijk worden
als sociale factoren als werk, gezin en inkomen
medeoorzaken worden. Als psychosomatiek overgaat
in sociopsychosomatiek. Dan komt bij mij het
moment dat ik op de risicomatrix terugval. Omdat
het soms moeilijk is om de biomedische kant met
zekerheid te plaatsen en omdat het vaak gaat om hoge
zorgkosten en dito werkverzuim, heeft het volgens
mij ook zin voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
om het oorzakencomplex van patiënten met SOLK
met de matrix uit te pluizen en te ordenen. Hieronder
volgt een bijna waargebeurde casus, gevolgd door
de analyse in de risicomatrix (figuur 1). Zonder dat
aan de afzonderlijke factoren een gewicht wordt
toegekend, zegt het wel iets over de ernst van de
situatie. Bovendien zullen vicieuze cirkels worden
herkend en aangrijpingspunten voor genezing
worden geïdentificeerd.

In complexe verzekeringskwesties kan mijns
inziens eenzelfde analyse duidelijk maken waar de
onderhoudende factoren zitten en kan bijvoorbeeld
worden uitgelegd dat stress door niet-gerelateerde
sociale factoren als een scheiding, een gehandicapt
kind of een partner met kanker, niet kan worden
toegerekend aan de veroorzaker van een ongeluk
met bescheiden lichamelijke impact. Persoonlijk
vind ik dat een meer solide redenering dan
uitsluitend vaststellen dat het ongeval wel meeviel.
Ook kan het in mijn ervaring soms pijnlijk duidelijk
maken hoe sommige behandelaars herstel eerder
tegenwerken dan bevorderen. Daarom als laatste
nog een bijna waargebeurd verhaal gevolgd door
nog een laatste risicomatrix (figuur 2).

Een 50-jarige man met een bescheiden intelligentie
is een jaar geleden begonnen op de afdeling waar hij
werkt. Zijn vorige functie was overbodig geworden.
Hij is getrouwd, heeft een huis en een gezin. Een
van de kinderen is meervoudig gehandicapt. Na een
whiplashongeval op weg naar het werk loopt hij vast
in onduldbare pijnklachten van het houdings- en
bewegingsapparaat. Er is uitgebreid onderzoek gedaan
door een neuroloog. Hij wacht op een intake bij de
revalidatiearts. De wachttijd voor behandeling die
daarna waarschijnlijk zal volgen, is een maand. Hij is
al twee maanden thuis.

Een 47-jarige man was na een licht ongeval
uitgevallen op het werk. Hij had een
managementfunctie, dus kon wel een beetje
gemist worden, maar het duurde nu al jaren. Er
waren kinderen, waarvan een zoon in aanraking
was geweest met de reclassering. Dat was iets
wat helemaal niet bij het verder zo prettige gezin
paste. Zijn klachten kwamen kortgezegd neer op
overgevoeligheid voor alles. Geluid, fel licht, de geur
van de keuken, zelfs onverwachte gebeurtenissen,
alles bracht hem van zijn stuk. Daarom moest ik

Door zoveel mogelijk oorzaken te bedenken, kan
in een paar minuten tijd een overzicht worden
gegenereerd dat de geest scherpt en antwoord geeft
op belangrijke vragen: Hoe ernstig is de situatie?
Hoe groot is het risico op een vastlopende situatie?
Hoe meer vakken zijn gevuld, hoe complexer het
probleem. Maar ook: waar zitten vicieuze cirkels


Biologisch

Psychologisch

Sociaal

Voorbeschikkend

1.
2.

Laag intellect
Ongetraind 50-jarig
lichaam

1.

Weinig inzicht in eigen
psyche

1.
2.

Lage arbeidssatisfactie
Gehandicapte dochter

Uitlokkend

1.

Blessure ongeval

1.

Schrik ongeval

1.

Ongeval als forens

Onderhoudend

1.
2.

Vermoeidheid
Pijn

1.
2.

Depressieve gevoelens
Prikkelbaarheid

1.
2.

Onprettige sfeer op werk
Overbelasting thuis

Figuur 1: Risicomatrix.
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werd door de therapeut. De therapeut nam daarbij
een steeds grotere afstand, tot wel twintig meter.
Er was gedurende dat jaar wel gerapporteerd en
besproken. De gedachte was dat mijnheer nog
niet toe was aan het stellen van behandeldoelen
voor revalidatie, zolang hij nog niet klaar was met
de SI. Ik gebruikte de risicomatrix om mezelf te
kalmeren. Ik zag in de bovenste rij van de matrix
dat de uitgangssituatie alleszins redelijk was. De
vicieuze cirkels en de oplossingen worden duidelijk
door beschouwing van de onderste rij.

hem thuis opzoeken voor anamnese en onderzoek.
Ik was getuige van een psychogene pseudoepileptische aanval (swooning, slapvallen) waarbij
hij zich naar de bank liet geleiden en neerzeeg.
Uit de opgevraagde correspondentie bleek dat
mijnheer behandeld was door een revalidatieteam
volgens de methode van sensorische integratie
(SI). Alleen was het in meer dan een jaar niet
gelukt enige vooruitgang te boeken. Ik las dat de
training in de eerste maanden had bestaan uit
dertig minuten buiten lopen, waarbij hij gevolgd
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Figuur 2: Risicomatrix.
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Artikel naar aanleiding van voordracht studiekring Noord
verzekerings- en bedrijfsartsen te Groningen dd. 08.10.’15

Voegt het begrip SOLK iets toe?
S. Knepper*

Aanleiding

ziektebeelden waarvoor geen duidelijke lichamelijke
oorzaak aanwijsbaar is. In het bekende arrest
Zwolsche Algemeene/De Greef heeft de Hoge Raad in
2001 vastgelegd dat klachten aangenomen kunnen
worden wanneer ze niet ingebeeld, niet voorgewend en
niet overdreven zijn. Dat heeft de medisch adviseur of
verzekeringsarts opgezadeld met de taak te bewijzen
of er sprake is van somatisatie, aggravatie of simulatie,
met andere woorden: ‘echt’ te onderscheiden van
overdrijving of bedrog. Dat is meestal onmogelijk
omdat deze beelden in elkaar kunnen overvloeien.
Bovendien moet de onderzoeker nog overwegen
of sprake zou kunnen zijn van conversie of een
nagebootste stoornis, die weer als ziekelijk beschouwd
moeten worden. En als de onderzoeker al kan
aantonen dat sprake is van simulatie, dan wil dat
nog niet zeggen dat de cliënt geen klachten of
beperkingen heeft.

De zogenaamde somatisch onverklaarde lichamelijke
klachten (SOLK) staan de laatste tijd sterk in de
belangstelling. Er worden boeken over geschreven,
congressen over georganiseerd en poliklinieken voor
opgericht. Ook de GAVscoop besteedde herhaaldelijk
aandacht aan het onderwerp in de vorm van boekbesprekingen (zie nr.1 2015 en nr.2 2013). Het
wordt tijd om vanuit de verzekeringsgeneeskunde
inhoudelijk positie te kiezen, al was het maar om een
discussie op gang te brengen.
Bedrog?
Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten
komen in de verzekeringsgeneeskunde heel
veel voor. Mogelijk komt dat doordat de vraag
naar de verklaarbaarheid van klachten pas daar
nadrukkelijk gesteld wordt, terwijl daar eerder in de
gezondheidszorg minder waarde aan wordt gehecht.
Het begrip is niet duidelijk afgegrensd, wat blijkt
door het gebruik van wisselende terminologie om
het fenomeen te duiden. Zo wordt ook wel gesproken
van ‘onvoldoende verklaarde klachten’, wat de vraag
opwerpt wat onder ‘voldoende’ verstaan zou moeten
worden. Ook is wel sprake van ‘onbegrepen klachten’
wat refereert aan een andere invalshoek, namelijk
het begripsvermogen van de onderzoeker. Datzelfde
geldt voor de variant ‘onverklaarbare’ klachten. In
de praktijk worden meestal klachten bedoeld die
niet uit lichamelijke afwijkingen verklaard kunnen
worden. Dit komt in de geneeskunde zoveel voor,
dat de term ‘somatisch onverklaarde klachten’
eigenlijk een uiting van medische hoogmoed is.
Doorgaans wordt het fenomeen geassocieerd met
vage ziektebeelden, maar het komt ook frequent voor
bij klassieke aandoeningen zoals pijn of moeheid na
adequaat behandelde kanker of coronairaandoening.
Laatst zag ik een cliënt met typische symptomen
van een hernia rechts, terwijl de MRI afwijkingen
links liet zien. De psychiatrie omvat allerlei klachten,
waarbij geen lichamelijk ‘substraat’ gevonden wordt.
Maar ook alle somatische specialismen kennen

*

Sociologie
Onze cultuur kent al duizenden jaren een dringende
behoefte aan verklaringen. Zie het Bijbelse verhaal
van de ongelovige Thomas. Die behoefte gaat
bij lichamelijk onverklaarde klachten zelfs zover
dat veel tijd, geld en energie gestoken wordt in
wetenschappelijk onderzoek naar verklaringen
voor het onverklaarbare, bijvoorbeeld vanwege een
virus of een stoornis van het limbische systeem.
Overtuigend wetenschappelijk bewijs ontbreekt
vooralsnog, maar tot die tijd voorziet het medisch
regiem in vrijwel elk denkbaar klachtencomplex van
taalkundige pseudoverklaringen. Zo werd onlangs
bij een van mijn cliënten met slokdarmklachten
‘non erosive reflux disorder’ (NERD) vastgesteld.
Niets te vinden, niet alleen geen erosie, ook geen
reflux, maar toch een deskundig klinkende duiding.
Dergelijke etiketten hebben het karakter van een
medische bezweringsformule, inhoudelijk voegen
ze niets toe, cultureel impliceren ze erkenning dat
iemand gezondheidsproblemen heeft die als ziekte
beschouwd kunnen worden. De dokter weet het ook
niet, maar dankzij deskundig klinkende afkortingen
of herbenoeming van de klacht in potjeslatijn
kan hij deze confrontatie met zijn onwetendheid
vermijden. Intussen kan de patiënt geloven dat

S. Knepper, Verzekeringsarts, RGA
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een vorm van decadentie in tijden dat de zorgkosten
onbetaalbaar lijken te worden.

hij iets heeft. Daardoor hoeft hij zichzelf of zijn
omgeving niet te bekennen dat hij misschien zijn
werk of zelfs het leven niet aankan. Daarbij kan
hij bovendien nog aanspraak kan maken op een
uitkering. Onderzoekers gaan steevast aan dit aspect
van het fenomeen voorbij, omdat dit niet past niet
in hun medisch of psychologisch verklaringsmodel.
Dat blijft niet zonder risico, attributies kunnen
zich bijvoorbeeld zomaar richten op het lijden
aan een nieuwe ziekte met een fraaie naam, met
een medische goeroe die het allemaal begrijpt
en kan duiden, een patiëntenvereniging en een
politieke lobby. Zo is dat gegaan bij chronische
vermoeidheid, complex regionaal pijnsyndroom
en RSI. Zo’n aandoening krijgt bijna religieuze
kenmerken, patiënten leven volgens een reeks
ge- en verboden, de ziekenrol heeft hun normale
rollen – niet alleen als werkende – regelmatig geheel
of grotendeels overgenomen. Ondanks kreeg ik
van zo’n patiënt een uitnodiging voor een toogdag
over Q-koorts vermoeidheidssyndroom (‘QVS’) met
minister Schippers. Die heb ik afgeslagen; dergelijke
bijeenkomsten hebben een sektarisch karakter
waarbij miskenning en slachtofferschap lotgenoten
verbindt. Politici gebruiken de gelegenheid om
hun medeleven en begrip te etaleren, liefst in
aanwezigheid van een draaiende camera. Zo reikte
collega Els Borst ooit de ‘ME-award’ uit, zag ik
huisarts Rob Oudkerk een zaal vol RSI-patiënten
voorhouden dat hun aandoening ‘erkend’ moest
worden en Hans Hoogervorst hetzelfde doen in
een bijeenkomst met fibromyalgiepatiënten. Al
deze politici maakten deel uit van kabinetten die
verzekeringsartsen voorhielden dat zij vooral streng
moesten zijn en ‘medisch objectief’. Het zo nodig
‘nee’ zeggen hadden zij als het ware gedelegeerd aan
de verzekeringsarts. In de gezondheidszorg lijkt het
bij dergelijke beelden vaak niet te gaan om gewone
mensen met gewone menselijke eigenschappen,
zoals gebrek aan motivatie of opportunisme.
Vooral psychologen en revalidatieartsen schetsen
deze patiënten bij voorkeur als ambitieuze
perfectionistische helden die roofbouw hebben
gepleegd en nu eindelijk naar hun lichaam moeten
leren luisteren, hun beperkingen (welke?) accepteren
en hun grenzen respecteren. Veel van hun patiënten
volgen dit advies zo nauwlettend dat er al jaren
helemaal niets meer te overschrijden valt, wat onze
collega’s niet steeds lijkt op te vallen. Sociologisch
is ook het verschijnsel dat het medisch regiem in
dergelijke beelden gelegenheid vindt een markt
te exploiteren. Wie vermoeid is kan terecht bij
commerciële instellingen, waar het bijbehorende
syndroom steevast wordt vastgesteld en tegen
flinke betaling door een internist behandeld met
kruiden en vitaminen. In de reguliere zorg zelf zijn
poliklinieken voor lichamelijk onverklaarde klachten
verrezen, waar medisch specialisten de patiënten
uitleggen dat ze niets mankeren. Dit is wat mij betreft
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Taalkundig verdoezelen
De verzekeringsgeneeskunde worstelt met SOLKbeelden, maar verdoezelt dit met taalkunde,
eigenlijk net als de curatieve geneeskunde met haar
etiketten. Om te beginnen verdoezelen we dat het
ons helemaal niet om onverklaarde klachten gaat –
die komen immers zoveel voor dat dit onbegonnen
werk zou zijn –, maar vooral om specifieke beelden
met bovengenoemde kenmerken. Sommigen
spreken van ‘reële’ klachten; zij lijken te miskennen
dat dagelijks vele mensen met zeer reële klachten
gewoon naar hun werk gaan. Overigens is ‘reëel’
een krachteloze term zolang deze onderzoekers
klachten nooit als ’irreëel’ kwalificeren. Verder is het
gebruikelijk om van ‘subjectieve’ klachten te spreken,
een pleonasme (‘witte sneeuw’) omdat klachten per
definitie subjectief zijn, behorend tot het domein
van de perceptie. Het pendant ‘objectief’ wordt in
de verzekeringsgeneeskunde veelvuldig gebruikt om
een afwijzing te legitimeren. Er wordt mee bedoeld
dat de verzekering alleen geldt voor fysiek bewezen
klachten. Die uitleg treffen we echter zelden klip en
klaar ondubbelzinnig aan in de polisvoorwaarden.
Mogelijk omdat die dan minder goed zouden
verkopen. Intussen vergoeden zorgverzekeringen
diagnostiek en behandeling van allerlei SOLK-achtige
beelden, terwijl schadeafdelingen van soms dezelfde
verzekeraar claims wegens deze beelden afwijzen
‘omdat er geen objectiveerbare stoornissen’ zouden
bestaan. Alleen de sociale verzekering heeft de moeite
genomen het begrip ‘objectief’ te definiëren. Volgens
het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium betekent
dit ‘….zich bepalend tot de feiten, niet beïnvloed door
eigen gevoel of vooroordelen….’. De betreft derhalve
de houding van de onderzoeker en heeft niets te
maken met fysieke verklaarbaarheid van klachten.
Oplossingsrichting
Bij grondig verzekeringsgeneeskundig onderzoek
valt op dat de meeste mensen met chronische
onverklaarde lichamelijke klachten serieuze
problemen hebben. Opvallend vaak is er iets aan
de hand: extreme arbeidsbelasting, faillissement,
ontslag, echtscheiding of ander verlies, soms heeft de
persoonlijkheid bijzondere kenmerken. Hoe sommige
mensen daar klachten bij krijgen weten we eigenlijk
niet, het is voorwerp van speculatie. Maar het staat
wel vast dat lichamelijk onverklaarde klachten een
zeer relevante belemmering voor het functioneren
kunnen vormen, niet minder dan andere klachten.
Tegen die achtergrond is afwijzing van claims
ongepast, alleen omdat klachten niet verklaard
zouden zijn. De meest voorkomende beelden zijn
bovendien vastgelegd in verzekeringsgeneeskundige
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verzekeringsarts of medisch adviseur beperkingen
aannemen vanwege zorgtaken, hobby’s, faillissement
of werkloosheid. De ervaren belemmeringen moeten
passen bij het ziektebeeld en begrepen kunnen
worden uit samenhang met persoonlijke of sociale
omstandigheden. De samenhang moet plausibel
en consistent zijn. Bovendien mag van mensen
gevergd worden, dat zij al het mogelijke doen om
hun arbeidsrol weer invulling te geven: herstel- of
participatiegedrag, in feite schadebeperking. Deze
afweging heeft een strikt individueel karakter. Menig
onverklaarbare klacht zal in die context in elk geval
wel begrijpelijk blijken.

protocollen, waardoor er geen professionele grond
is voor een dergelijke afwijzing. Daarbij beweegt de
jurisprudentie in het civiele recht zich in de richting
dat het volstaat ziekte aan te nemen wanneer een
‘herkenbaar en benoembaar ziektebeeld’ is vastgesteld
(GAV-scoop 1 2005, ook latere jurisprudentie), wat
feitelijk op hetzelfde neerkomt. Dankzij het uitdijend
universum van gezondheidszorg is herkenning
en benoeming van een ziektebeeld vrijwel altijd
mogelijk. Als het geen CVS, fibromyalgie of
postwhiplash is, dan wel aspecifieke rugklachten,
pijnsyndroom of somatoforme (DSM IV) dan wel
somatische symptoomstoornis (DSM 5). Daarbij moet
volgens DSM sprake zijn van lijdensdruk: ‘een scala
van klachten in iemands innerlijke leven die gewoonlijk
als verontrustend, verwarrend of abnormaal wordt
beschouwd’. In deze postmoderne definitie past bijna
alles.

Praktische aspecten
Het is van belang dat de verzekeringsarts zich
goed voorbereidt, dus het dossier en ingestuurde
vragenlijsten van tevoren grondig doorneemt.
Daardoor wordt het mogelijk mensen gerichte vragen
te stellen, waardoor deze zich serieus genomen zullen
voelen, ook als de onderzoeker tot conclusies komt
die niet met zijn of haar verwachtingen stroken.

Deskundigheid: beperkingen
Dat betekent niet dat iedere klacht dan maar
‘gehonoreerd moet worden’ zoals dat wel verwoord
wordt in paternalistisch jargon. De maatschappelijk
druk daartoe is groot, omdat individuele perceptie
de afgelopen decennia een steeds groter gewicht
heeft gekregen ten opzicht van aanwijsbare feiten.
Dat brengt verzekeringsarts of medisch adviseur in
de onaantrekkelijke positie van boodschappers van
slecht nieuws. Het helpt wellicht zich te realiseren
dat klachten nog geen beperkingen hoeven te zijn.
Maar dan moet wel grondig onderzoek naar de
feiten zijn gedaan. Daarbij ligt het accent van het
onderzoek op de beoordeling van beperkingen.
Het medisch arbeidsongeschiktheidscriterium zegt
daarover dat beperkingen als gevolg van ziekte als één
geheel beoordeeld moeten worden. Het is dus niet
de bedoeling daar de ziekte apart uit te lichten
om te bepalen of klachten wel verklaard zijn. De
I(nternational) C(lassification) of F(unctioning)
ICF (WHO 2001) stelt het onderzoek naar het
functioneren centraal. De nieuwe DSM 5 legt
een sterk accent op het sociaal en beroepsmatig
functioneren om de ernst van een stoornis te
waarderen. Met de vraag naar de verklaring van
klachten begint de verzekeringsarts daarom aan het
verkeerde eind. Het onderzoek moet zich primair
richten naar de ervaren belemmeringen van
functioneren en vervolgens hoe die begrepen kunnen
worden uit een wisselwerking tussen ziektebeeld,
kenmerken van de persoon en zijn of haar sociale
omstandigheden: de psychosociale context. Als die
een grote rol speelt, kan dat geen aanleiding zijn
beperkingen als geringer te beoordelen, dan wanneer
dat nauwelijks het geval is. Dit is vastgelegd in de
Algemene Inleiding verzekeringsgeneeskundige
protocollen (Gezondheidsraad 2006/22, blz.16
e.v.). Let wel, er moet een wisselwerking bestaan
met die context. Het is dus niet de bedoeling dat
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Goed luisteren is het halve werk. De verzekeringsarts
is één van de weinige artsen die nog tijd voor mensen
kan nemen. Dat is terecht, omdat de beoordeling
complex is en voor veel mensen een belangrijke
levensgebeurtenis. Mensen zijn vaak niet op hun
gemak, een spreekuur in grote onpersoonlijke
gebouwen draagt daar ook niet aan bij. De WIA is
voor bijna iedere arbeidsongeschikte onbegrijpelijk,
wat angst en onzekerheid voedt. Datzelfde geldt vaak
voor de polisvoorwaarden. Het kan bijdragen mensen
de ruimte te geven zich te laten vergezellen door
een belangenbehartiger, vriend of partner, als zij dat
willen. Dat kan zelfs meerwaarde hebben voor de
observatie.
Het is van belang daarbij vooral op vanwege
de claim belangrijke signalen te letten. En die
observaties bovendien te spiegelen, bijvoorbeeld dat
de onderzoeker geen tekenen van vermoeidheid,
vergeetachtigheid, tekortschietende aandacht
of geheugen waarneemt. Of tekenen van slecht
kunnen zitten in verband met rugklachten, of
normale bewegingen van het hoofd ziet. Eenmalige
waarnemingen hebben in die context een beperkte
betekenis, maar zij winnen aan kracht als andere
onderzoekers soortgelijke observaties hebben
vastgelegd.
Verder kan een grondige arbeidsanamnese bijdragen.
Dat betreft niet alleen de ervaren belemmeringen;
beroepskeuze, ontslagen, hervattingen,
verzuimhistorie of toekomstverwachting in werk
kunnen veel vertellen over mensen, hun ambities en
hun aanpassingsmechanismen. Het arbeidskundig
onderzoek helpt de verzekeringsarts of medisch
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adviseur daarbij zelden. In de private sector omvat
dat regelmatig weinig meer dan een paramedische
exercitie over klachten en behandeling die verder
vrij kritiekloos aansluit bij de actuele werksituatie.
In de publieke sector is het arbeidskundig onderzoek
verworden tot gejuridiseerde boekhoudkunde over
fictieve arbeidsmogelijkheden en theoretische
loonwaarden met de functionele mogelijkhedenlijst
als heilige graal.

dat deelname aan het arbeidsproces een belangrijke
manier is om afleiding te vinden, structuur aan
het leven te geven, zelfvertrouwen te bevorderen
en sociale contacten te onderhouden. Dat is een
normatieve opvatting waar niet iedereen zo over
denkt, maar wet- en regelgeving refereren in elk geval
wel aan een sociale afspraak, dat ieder zijn aandeel
levert.
Aan deze uitgangspunten kan de verzekeringsarts
argumenten ontlenen om terughoudend te zijn bij
het aannemen van beperkingen, in het bijzonder bij
onverklaarde lichamelijke klachten. Daartegenover
staat dat het redelijk en een teken van beschaving
is mensen in staat te stellen in enige mate klachten
te vermijden, waar de onderzoeker zich van heeft
overtuigd. Niet iedere klacht hoeft helemaal
vermeden te worden, klachten horen bij het leven en
kunnen door activiteit en verandering van aandacht
afnemen.

Het is de moeite waard te proberen voor de
beoordeling een meervoudige werkhypothese
te formuleren conform het model dat de
Gezondheidsraad schetst. Dus naast het ziektebeeld
voor het functioneren belangrijk gebleken kenmerken
van de persoon en zijn omgeving te benoemen.
Bijvoorbeeld ‘…..chronisch lage rugklachten bij een
60 jarige weinig flexibele man met een eenzijdig
arbeidsverleden in fysiek zwaar werk die in financiële
problemen is verwikkeld….’
Bij de beoordeling zelf zijn plausibiliteit – van het
ziektebeeld, maar ook van de belemmeringen - en
consistentie – ook met bevindingen door derden alleen niet voldoende. Belemmeringen overtuigen
pas als beperkingen wanneer mensen het mogelijke
doen of gedaan hebben om oplossingen te vinden.
Een speurtocht naar diagnostiek en behandeling is
daar meestal geen uiting van, eerder in tegendeel. Het
gaat vooral om de niet medische aspecten, namelijk
overtuigende pogingen de arbeidsrol weer op te
pakken. Als het herstelgedrag te wensen overlaat
is dat volgens het protocol participatiegedrag geen
aanleiding een cliënt te ‘straffen‘ door beperkingen
af te wijzen. Maar het kan wel een overweging zijn
om beperkingen als minder ernstig of plausibel te
beschouwen.

De verzekeringsgeneeskundige beoordeling is naar
zijn aard complex; vele factoren en onzekerheden
spelen een rol. De rol van de verzekeringsarts
behelst vaak beslissen in onzekerheid en vertoont
overeenkomsten met rechterlijke oordelen. Daarom
stelt de verzekeringsarts geen beperkingen vast,
maar neemt ze aan. Vanuit deze invalshoek valt
te verdedigen onder omstandigheden wat mee te
bewegen of conclusies bij tegenspraak opnieuw te
overwegen. Maar uiteindelijk hoort het conflict bij
de aard van het vak. De verzekeringsarts kan mensen
niet met een mooi klinkende term het riet insturen of
doorverwijzen.
Conclusie
Het SOLK-concept heeft de verzekeringsgeneeskunde
niets te bieden. Dit omdat onverklaarbaarheid van
klachten heel veel voorkomt en bij de geneeskunde
hoort. De meeste SOLK-beelden zijn bovendien
vastgelegd in protocollen waar de verzekeringsarts
zich aan heeft te houden. Daarbij volstaat het volgens
de jurisprudentie als sprake is van een herkenbaar
en benoembaar ziektebeeld, wat vrijwel steeds
verondersteld kan worden. Maar veel mensen gaan
met allerlei klachten dagelijks naar hun werk. Daarom
ligt de kracht van de verzekeringsgeneeskunde in het
met argumenten beoordelen van beperkingen. Dat
is een vaak complexe en soms arbitraire afweging
die zich nooit in een kookboek zal laten vatten en de
beroepsuitoefening daarom voortdurende uitdagend
maakt.

Verder zullen de verzuimhistorie en daarbij
gebleken feiten meegenomen moeten worden.
De verzekeringsarts zal overwegen in hoeverre
onderhoudende of hervatting belemmerende
factoren aanwijsbaar zijn (GR 2005/10, bladzijde 31
en verder) en welke betekenis daaraan toegekend
moet worden. Vrijwel iedereen heeft nog wel enige
keuzevrijheid waardoor onderhoudende factoren
geen absolute belemmering hoeven te zijn om toch
nog iets te blijven doen. Bovendien kan ziektewinst
een belangrijke onderhoudende factor zijn. Het
komt maar zelden voor dat (meer) activiteit dan de
geclaimde belemmeringen aanwijsbaar schadelijk
is. De claimbeoordeling heeft geen therapeutisch
oogmerk, maar de onderzoeker kan best overwegen
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Verslag van een juridisch handelingsonderzoek

Het medisch beoordelingstraject
bij letselschade
Dr. Mr. A. Wilken*

1. Inleiding

de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL),
een gedragscode voor juridische en medische
letselschadeprofessionals met goede praktijken voor
het doorlopen van het medisch beoordelingstraject
in letselschadezaken. 3 In deze bijdrage zal ik verslag
doen van dit onderzoek en daarbij met name
ingaan op de onderzoeksbevindingen die het meest
relevant zijn voor de medische adviespraktijk in
letselschadezaken.

Om in letselschadezaken het causaal
verband tussen ongeval en schade te kunnen
beoordelen en die schade - en dan met name de
arbeidsvermogensschade - te kunnen begroten,
is vaak een medisch beoordelingstraject nodig.
In dat medisch beoordelingstraject worden
doorgaans medisch adviseurs ingeschakeld. Meestal
raadplegen het letselschadeslachtoffer en de
aansprakelijkheidsverzekeraar 1 beiden een eigen
medisch adviseur. Er wordt medische informatie
opgevraagd en beoordeeld, en de medisch adviseurs
leggen hun bevindingen neer in een (schriftelijk)
medisch advies. Als de medische adviezen te ver
uiteenlopen, de medisch adviseurs van partijen het
op bepaalde punten niet eens kunnen worden of zij
behoefte hebben aan specialistische voorlichting,
kan eventueel ook nog een onafhankelijke medisch
deskundige worden ingeschakeld.
In dit medisch beoordelingstraject doen zich vaak
de nodige knelpunten voor. Daarom wordt het
medisch beoordelingstraject over het algemeen
beschouwd als één van de grootste knelpunten in
de afwikkeling van letselschadezaken. Uit recent
onderzoek van het Personenschade Instituut
van Verzekeraars blijkt dat circa 50% van alle
vertraging in de buitengerechtelijke afwikkeling
van letselschadezaken is gelegen in het medisch
beoordelingstraject. 2 En dat het allemaal zo lang
duurt, is voor letselschadeslachtoffers één van de
meest belastende factoren.
Onlangs is aan de Vrije Universiteit Amsterdam
een onderzoek afgerond naar mogelijkheden ter
verbetering van het medisch beoordelingstraject
in letselschadezaken. Dit onderzoek, dat in
opdracht van De Letselschade Raad is uitgevoerd,
heeft geresulteerd in de Medische Paragraaf bij

*

2. Empirisch juridische onderzoeksmethode
Het onderzoek is uitgevoerd in de context van
de Projectgroep medische deskundigen in de
rechtspleging van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Deze projectgroep bestaat uit juridische
onderzoekers die allemaal zowel in de wetenschap
als in de letselschadepraktijk werkzaam zijn,
of werkzaam zijn geweest. Allereerst zijn met
behulp van juridisch dogmatisch onderzoek – het
bestuderen en analyseren van wet- en regelgeving,
civiele en tuchtrechtspraak en literatuur met
betrekking tot het medisch beoordelingstraject –
de knelpunten in het medisch beoordelingstraject
in kaart gebracht. Om te kunnen toetsen of
deze knelpunten overeenkwamen met de in de
praktijk gevoelde knelpunten, is vervolgens een
aantal expertmeetings georganiseerd. Uit de in
kaart gebrachte knelpunten kwam naar voren
dat deze feitelijk allemaal samenhingen met twee
kernproblemen in het medisch beoordelingstraject,
namelijk (i) de problematiek rondom het opvragen
en uitwisselen van medische informatie van het
letselschadeslachtoffer en (ii) de problematische
en paradoxale positie van de medisch adviseur
als ‘onafhankelijke partijdeskundige’. Voor deze
problematiek zijn twee werkgroepen – focusgroepen
– in het leven geroepen waarin mogelijke
oplossingsrichtingen zijn uitgedacht en uitgewerkt. 4
Deze oplossingsrichtingen zijn uiteindelijk
neergelegd in de Medische Paragraaf bij de GBL.
Deze combinatie van juridisch dogmatisch
onderzoek en (eenvoudig) aanvullend empirisch
onderzoek (in de vorm van expertmeetings en
werkgroepen), vertoont veel gelijkenis met de uit
de sociale wetenschappen afkomstige methode van

Dr. Mr. A. Wilken is universitair docent aan de
Vrije Universiteit Amsterdam en op 9 oktober 2015
gepromoveerd op een proefschrift getiteld ‘Het medisch
beoordelingstraject bij letselschade. Verslag van een
juridisch handelingsonderzoek’. Daarnaast is zij als
lid-jurist verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege voor
de Gezondheidszorg te Amsterdam.
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letselschadezaken en (iii) de onduidelijke reikwijdte
van het blokkeringsrecht zowel in letselschadezaken
als daarbuiten.

‘handelingsonderzoek’ of ‘(participatory) action
research’. De belangrijkste gedeelde karakteristieken
zijn dat het probleemgestuurd onderzoek betreft,
waarbij in verschillende onderzoeksfasen en met
behulp van verschillende onderzoeksmethoden, in
nauwe samenwerking met de direct betrokken partijen,
concrete kennisproducten worden ontwikkeld ter
oplossing van het zogenoemde ‘handelingsprobleem’.
De empirisch juridische onderzoeksmethode aan
de hand waarvan de Medische Paragraaf tot stand
is gekomen, kan derhalve worden beschouwd als
een juridische vorm van handelingsonderzoek:
‘juridisch handelingsonderzoek’.

Betekenis Wet bescherming persoonsgegevens in
letselschadezaken
De betekenis van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en de daarop gebaseerde
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen (GVPFI) is lange tijd
onderbelicht geweest. Deze regelgeving bevat
belangrijke regels voor de omgang met medische
informatie, maar de manier waarop deze regels
in letselschadezaken moeten worden toegepast is
op een aantal punten onduidelijk. Ik licht twee
knelpunten toe.
Allereerst is op basis van deze regelgeving niet
duidelijk welke personen er aan de zijde van de
aansprakelijkheidsverzekeraar – naast de medisch
adviseur – toegang mogen krijgen tot bepaalde
medische informatie van het slachtoffer. Het
niet langer hanteren van het begrip ‘functionele
eenheid’ in de GVPFI 2010 heeft dat probleem niet
opgelost 5, integendeel, nog steeds blijkt uit deze
regelgeving niet duidelijk welke medische informatie
de medisch adviseur aan wie mag verstrekken en
onder welke voorwaarden. De Medische Paragraaf
biedt verduidelijking. Allereerst bevat de Medische
Paragraaf de goede praktijk dat het medisch advies
beschikbaar is voor alle door de verzekeraar bij
de schadeafwikkeling betrokken partijen, indien
en voor zover deze personen op adequate wijze
tot geheimhouding zijn verplicht en zij het
medisch advies nodig hebben in het kader van de
uitoefening van hun werkzaamheden. 6 Daarnaast is
het goede praktijk dat de medisch adviseur bepaalde
aan het medisch advies ten grondslag liggende
medische bescheiden, als bijlage bij zijn medisch
advies kan voegen. 7 Hieraan zijn wel een aantal vrij strikte - voorwaarden verbonden die nader zijn
uitgewerkt en toegelicht in paragraaf 3.6.4. van de
Medische Paragraaf.
Een tweede knelpunt is dat uit de Wbp en de
GVPFI niet duidelijk blijkt wat de reikwijdte is
van het inzagerecht op grond van artikel 35
Wbp en of het letselschadeslachtoffer op grond
van dit artikel aanspraak kan maken op inzage
in de adviezen van de medisch adviseur van de
aansprakelijkheidsverzekeraar. De nationale (tucht)
rechtspraak op dit punt is tegenstrijdig. Ook op dit
punt biedt de Medische Paragraaf verduidelijking.
Goede praktijk is dat de medische adviezen
waar partijen zich op beroepen over en weer ter
beschikking worden gesteld. 8 Tegelijkertijd dient
binnen deze openheid in medische advisering
wel voldoende ruimte te blijven bestaan voor
ongestoorde gedachtewisseling en overleg tussen
de medisch adviseur en zijn opdrachtgever. In de

3. Medische Paragraaf
De Medische Paragraaf die is ontwikkeld als
resultante van het onderhavige onderzoek
bestaat uit vijf onderdelen. Ieder onderdeel
bevat een aantal goede praktijken, een vrij
uitgebreide toelichting daarop, en één of meerdere
werkdocumenten waarmee is geprobeerd de goede
praktijken te vertalen in concrete werkwijzen. In
Onderdeel 1 van de Medische Paragraaf worden
de algemene uitgangspunten aangestipt waarvan
proportionaliteit, transparantie en objectiviteit
en onafhankelijkheid van de medisch adviseur de
belangrijkste zijn. Onderdeel 2 gaat over het vragen
van medisch advies en de belangrijkste boodschap
van dit onderdeel is dat de opdrachtgever zijn
medisch adviseur concrete vragen moet stellen en
hem van voldoende feitelijke achtergrondinformatie
moet voorzien om hem in staat te stellen goed
en gericht te adviseren. Onderdeel 3 is het meest
omvangrijke en complexe deel van de Medische
Paragraaf en gaat over het verzamelen van en de
omgang met medische informatie. Onderdeel 4 gaat
over het medisch advies en bevat goede praktijken
met betrekking tot de werkzaamheden en de positie
van de medisch adviseur en goede praktijken met
betrekking tot het medisch advies als zodanig.
Onderdeel 5 gaat over de medische expertise en
hanteert als belangrijkste uitgangspunt dat kostbare,
tijdrovende en voor het slachtoffer vaak ook
belastende medische expertises tot een minimum
moeten worden beperkt.
4. Verdiepend juridisch onderzoek
In de loop van het onderzoek is eveneens
verdiepend juridisch onderzoek verricht naar
een aantal specifieke knelpunten binnen het
medisch beoordelingstraject in letselschadezaken.
Dit verdiepende onderzoek had betrekking op
(i) de onderbelichting van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) als belangrijke bron van
normering in het medisch beoordelingstraject,
(ii) de onderontwikkeling van de professionele
standaard van medisch adviseurs in

GAVscoop, jaargang 19, nummer 2, december 2015

65

Medische Paragraaf wordt daarom benadrukt dat
er onderscheid moet worden gemaakt tussen (i) het
traject voordat medische adviezen tot stand komen
en het overleg en de correspondentie die in dat
kader plaatsvinden (hetgeen vertrouwelijk moet
kunnen plaatsvinden) en (ii) medische adviezen
waarop partijen zich ter onderbouwing van hun
standpunten beroepen (die dus over en weer ter
beschikking moeten worden gesteld). In de praktijk
kan hier vorm aan worden gegeven door het overleg
en de (schriftelijke) communicatie in het voortraject
te betitelen als ‘interne notities’ en de (deel)
adviezen van de medisch adviseur waarop partijen
zich jegens hun wederpartij (willen) beroepen, te
betitelen als ‘medisch advies’. 9

van de werkzaamheden van de medisch adviseur
bevat de Medische Paragraaf de goede praktijk dat
het medisch advies en de totstandkoming daarvan
transparant en controleerbaar moet zijn; (i) het
advies bevat een overzicht van alle door de medisch
adviseur opgevraagde en geraadpleegde informatie;
(ii) het advies bevat een weergave van de aan de
medisch adviseur gestelde vragen; (iii) de medisch
adviseur adviseert bij voorkeur schriftelijk, en (iv) de
medische adviezen waar partijen zich op beroepen
worden over en weer ter beschikking gesteld. 12
De doolhof van het blokkeringsrecht
Uit het uitgevoerde juridisch dogmatisch
onderzoek kwam verder naar voren dat er in
letselschadezaken ook onduidelijkheid bestaat
met betrekking tot de toepassing van het
blokkeringsrecht. 13 Dit betreft met name de vraag
of het blokkeringsrecht ook van toepassing is op
(onafhankelijke) expertiserapporten in medische
aansprakelijkheidszaken en of het blokkeringsrecht
ook geldt voor de adviezen van de medisch adviseur
van de aansprakelijkheidsverzekeraar. 14 Deze
onduidelijkheden bleken in de dagelijkse
letselschadepraktijk echter niet voor daadwerkelijke
problemen te zorgen. In het vervolg van het
onderzoek zijn daarom geen oplossingsrichtingen
voor deze (in de praktijk niet gevoelde) knelpunten
uitgedacht en er zijn om die reden in de Medische
Paragraaf ook geen goede praktijken opgenomen
met betrekking tot het blokkeringsrecht.
In andere rechtsgebieden, zoals het sociale
zekerheidsrecht en het personen- en familierecht,
blijken de onduidelijkheden rondom het
blokkeringsrecht echter wel voor grote knelpunten
te zorgen. De oorzaak van deze knelpunten is
zonder meer gelegen in de onduidelijke wettelijke
regeling van het blokkeringsrecht. Als gevolg
van deze onduidelijke wettelijke regeling bestaat
er tegenstrijdige (tucht)rechtspraak, wordt het
blokkeringsrecht toegepast in situaties waarin dit
absoluut onwenselijke consequenties heeft en is
voor expertiserend artsen vaak onduidelijk of het
blokkeringsrecht nu wel of niet van toepassing
is, hetgeen tot reële angst voor tuchtklachten
leidt. Het is derhalve hoog tijd voor een betere
wettelijke regeling van het blokkeringsrecht. De
aanvankelijk geplande invoering van een nieuwe
Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) leek een uitgelezen
mogelijkheid voor de wetgever om een groot aantal
onduidelijkheden rondom het blokkeringsrecht
te verhelderen. De wetgever liet die mogelijkheid
onbenut. Inmiddels is bekend dat het wetsvoorstel
Wcz niet in zijn oorspronkelijke vorm zal worden
doorgezet en in delen zal worden geknipt. Het is
de bedoeling dat in de toekomst een zelfstandig
voorstel ter zake van de aanpassing van boek 7,
titel 7, afdeling 5 van het BW (de Wgbo) zal worden

Professionele standaard medisch adviseurs
De medisch adviseur in letselschadezaken
treedt doorgaans op in opdracht van één van
de partijen (het letselschadeslachtoffer of de
aansprakelijkheidsverzekeraar) en tegelijkertijd
wordt hij op grond van de algemene gedragsregels
voor artsen geacht objectief en onafhankelijk te
zijn. Hij bevindt zich derhalve als ‘onafhankelijke
partijdeskundige’ in een lastige en enigszins
paradoxale positie. Een duidelijke professionele
standaard is daarom van groot belang. De
professionele standaard van medisch adviseurs
én hun onafhankelijkheid was echter lange
tijd onvoldoende uitgewerkt en geborgd,
hetgeen eveneens knelpunten in het medisch
beoordelingstraject veroorzaakte.
Naast de belangrijke bijdrage die de ontwikkeling
van de Beroepscode GAV 2011 heeft geleverd aan de
ontwikkeling van de professionele standaard van de
medisch adviseur, bevat ook de Medische Paragraaf
een aantal goede praktijken die de inhoud van deze
professionele standaard verder verduidelijken.
Allereerst is de onafhankelijkheid van de medisch
adviseur verankerd in de Medische Paragraaf (net
als in de Beroepscode GAV 2011). Zo is bepaald
dat de medisch adviseur in zijn advisering
streeft naar zo groot mogelijke objectiviteit en
onafhankelijkheid, daarbij de voorschriften uit de
voor hem geldende beroepscode in acht neemt,
hij geen vooringenomen standpunten inneemt en
zich ten opzichte van het letselschadeslachtoffer
en eventuele andere gesprekspartners respectvol
en betamelijk opstelt. 10 Naar aanleiding (en op
grond) van de door het Centraal Tuchtcollege
voor de Gezondheidszorg geformuleerde eisen
voor advisering door medisch adviseurs, is
verder een rapportageformat ontwikkeld, dat als
werkdocument bij Onderdeel 4 van de Medische
Paragraaf is opgenomen. Dit rapportageformat
beoogt bij te dragen aan betere structurering (en
daarmee ook kwaliteit) van medische adviezen.
11
Met betrekking tot openheid en toetsbaarheid
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antwoord bevestigend luidt, maar om dit echt
te kunnen beoordelen zou nader (empirisch)
onderzoek nodig zijn. 15
Vast staat echter dat met de oplossingsrichtingen
en goede praktijken uit de Medische Paragraaf
het overgrote deel van de knelpunten in het
medisch beoordelingstraject wordt geadresseerd.
Daarnaast is met betrekking tot een aantal
belangrijke onderwerpen binnen het medisch
beoordelingstraject – zoals de betekenis van de
Wbp in letselschadezaken en de professionele
standaard van de medisch adviseur – de
rechtsontwikkeling in gang gezet. Het onderhavige
onderzoek heeft daarmee wat mij betreft een
belangrijke eerste bijdrage geleverd aan de
verbetering van het medisch beoordelingstraject in
letselschadezaken.

gedaan. Het is te hopen dat de wetgever deze
gelegenheid zal aangrijpen om de regeling van het
blokkeringsrecht (alsnog) te verduidelijken.
5. Afsluiting
De belangrijkste resultante van het onderzoek
naar mogelijkheden ter verbetering van het
medisch beoordelingstraject in letselschadezaken
is zonder meer de Medische Paragraaf (en de
bijbehorende werkdocumenten). De vraag of de
Medische Paragraaf ook daadwerkelijk bijdraagt
aan een beter -in de zin van minder tijdrovend,
minder kostbaar en voor het letselschadeslachtoffer
minder belastend- verloop van het medisch
beoordelingstraject kan op dit moment (nog) niet
worden beantwoord. De indruk bestaat dat het
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In de meeste gevallen wordt de schadeveroorzakende partij in een letselschadezaak vertegenwoordigd door een
aansprakelijkheidsverzekeraar.
Stichting PIV & Verbond van Verzekeraars, Diepteanalyse Gedragscode Behandeling Letselschade 2014,
p. 13 (https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Documents/2015/Februari/Diepteanalyse%20GBL%202014.pdf).
Het onderzoek is uitgevoerd door mr. dr. A. Wilken als projectleider, onder leiding van prof. mr. A.J. Akkermans en
prof. mr. J. Legemaate.
Aan de expertmeetings en werkgroepen hebben een groot aantal juridische en medische professionals uit de
personenschadepraktijk meegewerkt.
In de GVPFI 2006 werd het begrip ‘functionele eenheid’ gehanteerd. De precieze betekenis van dit begrip, en de vraag
welke personen aan verzekeraarszijde nu precies tot deze functionele eenheid behoorden was echter niet duidelijk
uitgekristalliseerd, als gevolg waarvan de kring van gerechtigden met toegang tot medische informatie van het
letselschadeslachtoffer onduidelijk was.
Onderdeel 3j van de Medische Paragraaf.
Onderdeel 3k van de Medische Paragraaf.
Onderdeel 3f van de Medische Paragraaf.
Zie voor een nadere uitwerking paragraaf 4.4.1 van de Medische Paragraaf.
Onderdeel 4a en Onderdeel 4b van de Medische Paragraaf. In de toelichting op deze onderdelen wordt de betekenis van
deze objectiviteit en onafhankelijkheid (en de bijbehorende gedragsregels) toegelicht aan de hand van de daarvoor in de
tuchtrechtspraak ontwikkelde criteria.
Dit rapportageformat zal overigens bij de eerste evaluatieronde van de Medische Paragraaf moeten worden aangepast
aan de extra eis die het CTG onlangs aan deskundigenrapportages heeft gesteld, namelijk dat in het advies ook melding
moet worden gemaakt van de eventuele door de medisch adviseur bij de bij de totstandkoming van het medisch advies
geconsulteerde personen (CTG 24 januari 2014, ECLI:NL:TGZCTG:2014:17).
Onderdeel 4f van de Medische Paragraaf.
Het blokkeringsrecht uit artikel 7:464 lid 2 BW houdt in dat een persoon die in opdracht van een ander een medische
beoordeling ondergaat, de mogelijkheid moet worden geboden om te beslissen of de (medische) gegevens die in het kader
van die beoordeling worden gegenereerd aan de opdrachtgever van de beoordeling mogen worden verstrekt of dat hij dat
met het oog op zijn privacy wenst te voorkomen door rapportage aan de opdrachtgever te blokkeren.
Op basis van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (HR 26 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1330 en HR 12 augustus 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AT3477) is het blokkeringsrecht in ieder geval van toepassing op (onafhankelijke) deskundigenberichten
in letselschadezaken. Zowel in het geval van een deskundigenbericht in opdracht van de rechter als in het geval van een
buitengerechtelijk deskundigenbericht in opdracht van beide partijen.
Een onderzoek naar de daadwerkelijke effectiviteit van de Medische Paragraaf is waarschijnlijk niet eenvoudig uit te
voeren, want welke variabelen zouden in een dergelijk onderzoek gemeten moeten worden: de doorlooptijd van het
medisch beoordelingstraject, de daarmee gepaard gaande kosten en/of de ‘slachtoffertevredenheid’? En hoe verhouden
deze variabelen zich dan tot elkaar? Een bemoeilijkende factor zou waarschijnlijk ook zijn dat er voor de aanvang van dit
onderzoek geen 0-meting is uitgevoerd.
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Orthopedische keuringen
Binnen 3 weken gepland
Binnen 3 weken retour

orthopedisch chirurgen

Verricht door praktiserende orthopeden op basis van
de richtlijnen van de NVMSR, NOV & AMA Guides VI.
Uitgevoerd door een specialist gedifferentieerd op het
onderwerp van keuring.

dr. B.J. Burger
dr. H.C.A. Graat
D.J. Hofstee
F.J. Jonkers
dr. L.C.M. Keijser
W.J. Pluymakers
J.J. Quist
M.H.J. Stavenuiter
dr. O.P.P. Temmerman
C.J. Vos

Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
huisnummer 039
telefoon 072 548 2518
fax

072 548 2168

info@keuringenenexpertises.nl

orthopediealkmaar.nl
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Voor u gelezen
Zakendoen met emoties
Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling
bij SOLK. M. Klaver, Uitgeverij SWP 2015, ISBN13
9789088505423
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke
Klachten (SOLK) krijgt behoorlijk wat aandacht op
dit moment. Naast congressen en nascholingen is er
een NHG-standaard en zijn er boeken. Eerder werd
in de GAVscoop ‘Grip op SOLK’, van Bert Kallen &
Monique Pennings besproken. Nu is het de beurt aan
‘Zakendoen met emoties’.
Neuroloog Marten Klaver (opgeleid als zenuwarts)
heeft dit boek geschreven voor psychosomatische
therapeuten, paramedici en medici en voor iedereen
die geïnteresseerd is in SOLK-problematiek. Aangezien
veel van de klachtenbeelden die ons de meeste
hoofdbrekens kosten onder SOLK zijn te scharen, is dit
onderwerp zeker interessant voor de medisch adviseur.
Het boek begint met een overzicht van
klachtenbeelden die als SOLK zijn te benoemen. De
klachtenbeelden zijn ingedeeld naar hoofdklachten
pijn, vermoeidheid en stemmingsstoornissen.
Van oudsher is er discussie tussen lumpers en
splitters. Lumpers zien alle klachtenbeelden van
niet of onvoldoende te verklaren klachten als
uiteindelijk één en hetzelfde ziektebeeld. Splitters
zien allemaal aparte beelden met aparte klachten,
oorzaken en behandeling. In het boek beschreven
beelden zijn: chronische lage rugpijn, fibromyalgie,
prikkelbaredarmsyndroom, postwhiplashsyndroom,
complex regionaal pijnsyndroom type 1, chronisch
vermoeidheidssyndroom, overspanning en burnout,
depressie, angst en paniekstoornis. Kortom,
een walhalla voor de ware lumper. Er worden
klachtenbeelden opgesomd die zelfs voor de meest
geharde lumper misschien wat te ver gaan.
Na de opsomming van SOLK-varianten wordt
het limbische systeem uit de doeken gedaan.
Een waarschuwing lijkt op zijn plaats. Deze
flinke dosis neuroanatomie kan leiden tot enige
nervositeitsklachten bij diegenen die zich als medisch
student door deze taaie materie hebben moeten
worstelen. Gelukkig kan dit deel ook best worden
overgeslagen en meteen worden doorgelezen naar het
hoofdstuk over de functies van het limbische systeem.
Want als u het nog niet wist, het limbische systeem
is waar het volgens de auteur allemaal omdraait bij
SOLK. Het limbische systeem speelt onder andere
een belangrijke rol bij het vormen van emoties, de
stemming, de pijnverwerking, de aandacht en het
geheugen. Het is een centraal hersendeel dat nagenoeg
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bij alle hogere functies betrokken is. De verschillende
systemen (emotiesysteem, gevoelssysteem, pijnsysteem,
aandriftssysteem, aandachtssysteem, geheugen,
autonoom zenuwstelsel en proprioceptie) worden
vervolgens besproken waarna de auteur concludeert
dat de gemeenschappelijke SOLK-klachten kunnen
berusten op limbische disfuncties. Ook alternatieve
stressverklaringen (arousal, hypothalamushypofyse-bijnieras, psychoneuro-immunologie,
aandachtstheorie, allostasis, interoceptie,
psychiatrische stoornissen) worden besproken. Al deze
alternatieve verklaringen kunnen SOLK-klachten deels
verklaren, maar zijn ook exponenten van verschillende
visies. Uiteindelijk kunnen de verklaringsmodellen
worden herleid tot stress of neurose en daarmee
worden herleid tot het limbische systeem. Het pleidooi
bereikt zijn apotheose als de relatie tussen SOLK en
disfunctionele emoties wordt beargumenteerd.
De goed oplettende arts wist natuurlijk al heel lang
dat in SOLK, inclusief de daaronder te scharen
klachtenbeelden, cerebrale processen een belangrijke
rol spelen. De vraag is of het wat toevoegt om te
weten welke hersendelen (of hersenprocessen) dat
dan precies zijn. Die vraag is met ‘ja’ te beantwoorden
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als die kennis gevolgen heeft voor de preventie of
behandeling. In het hoofdstuk ‘stressortherapie’
komen deze aspecten aan de orde. De psychologische
behandeling wordt kort geschetst. De CEG-therapie
(cognitie-emotie-gedrag) wordt met name besproken
en verder worden onder andere de (mijns inziens
geringe) verschillen met cognitieve gedragstherapie
(CGT) beschreven. Kort samengevat: volgens de
auteur wordt in CGT de (disfunctionele) emotie niet
benoemd, maar impliciet behandeld; in de CEGtherapie worden zaken gedaan met emotie. CEGtherapie lijkt mij een soort CGT te zijn.
Zakendoen met emoties is op zich een interessant
boek, met name voor degenen die geïnteresseerd zijn
in SOLK en de daarbij behorende klachtenbeelden.
Het lijkt een soort handboek voor behandeling te
willen bieden. Omdat ik geen gedragstherapeut
of psycholoog ben, kan ik dat aspect niet goed
beoordelen. De CEG-therapie lijkt interessant en ik
lees graag eens de resultaten van wetenschappelijk
onderzoek naar de effectiviteit hiervan. Daar

wringt wellicht de schoen. Dit is – bewust - geen
wetenschappelijk boek; niet elke uitspraak wordt
met een referentie ondersteund, maar er is wel een
uitgebreide literatuurlijst beschikbaar. Het boek lijkt
voort te komen uit een persoonlijke overtuiging
van de auteur. Een overtuiging die weliswaar
met argumenten en literatuur wordt geïllustreerd
maar vooralsnog niet lijkt te zijn verankerd in een
wetenschappelijk netwerk. De verhouding met CGT
of bijvoorbeeld ‘emotional focussed therapy’ (EFT) is
niet duidelijk. Het is een overtuiging die zeker past in
de moderne inzichten dat psychologische processen
erg belangrijk zijn bij het voorkomen en behandelen
van SOLK en die zich gelukkig niet verliest in
somatische pseudoverklaringen. Dat is sowieso
winst. Maar om convergentie van visies en aanpak
te bevorderen en acceptatie te bewerkstelligen, is
het belangrijk de relatie met verwante therapieën
goed duidelijk te hebben en met wetenschappelijke
onderbouwing de effectiviteit en meerwaarde aan
te tonen.

J . B ui tenhuis
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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
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GAV-leden en genodigden. Ook de genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk.
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Algemene ledenvergadering GAV
Organisatie: bestuur GAV
Locatie: Hotel van der Valk, Almere
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17 t/m 18 maart

Schrödercursus: AMA-VI
Organisatie: GAV-onderwijscommissie
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Informatie: www.gav.nl

7 t/m 8 april

Schrödercursus: Masterclass traumatologie
Organisatie: GAV-onderwijscommissie
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Informatie: www.gav.nl

22 t/m 25 mei

ICLAM Congres 2016
Organisatie: GAV/ICLAM
locatie: MECC, Maastricht
Informatie: www.iclam.nl

9 t/m 11 juli

Eumass Congress 2016
Organisatie: EUMASS
Locatie: Ljubljana, Slovenië
Informatie: eumassslovenia.com

16 juli		

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