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 Van de redactie
Op het moment dat ik dit schrijf, dwalen mijn 
gedachten soms even af naar mijn recente escape-
ervaring. Nee, gelukkig niets crimineels maar een 
nieuwe sociale activiteit, althans voor mij. Een groep 
mensen wordt opgesloten in een kamer en het doel 
is om hier met behulp van raadsels, aanwijzingen 
en sleutels binnen een uur uit te ontsnappen. 
Onze groep bestond uit vijf stellen en omdat het 
intellect goed verdeeld moest worden, speelden de 
‘mannen’ in de ene kamer tegen ons, de ‘vrouwen’, 
in de andere kamer. Voordat we van start gingen, 
werd nog uitgelegd dat er voor de claustrofoben een 
‘panic button’ aanwezig was, maar eerlijk gezegd 
heeft zelfs de meest claustrofobische in mijn groepje 
geen noodzaak gezien om deze te gebruiken. Het in 
competitieverband tegen onze mannen bezig zijn 
triggerde ons zo dat het uur voorbij was voor wij het 
wisten. Helaas was onze missie mislukt. Gelukkig die 
van de mannen ook. Achteraf bleek dat we er bijna 
waren maar de meest voor de hand liggende sleutel 
gemist hadden. De sleutel hing daar zo maar aan het 
plafond, niet afgeplakt en zonder moeilijke puzzel 
of ingewikkelde code. En toch hadden we het niet 
gezien. We konden het eigenlijk niet begrijpen.

Zo gaat het ook weleens binnen de redactie. We 
zoeken naar interessante sprekers, voordrachten 
die zijn gegeven en mogelijke schrijvers. Als de 
deadline nadert, is het steeds weer spannend of 
het lukt het blad vol te krijgen. Soms zijn we er 
bijna maar missen we net die laatste sleutel, dat 
ene artikel dat we nog nodig hebben en dan ineens 
komen we tot de ontdekking dat we het niet altijd 
ver hoeven te zoeken. Zo kwam er van de pen van 
ons nieuwe redactielid Guusje de Vries een nieuwe 
rubriek tot stand ‘Tucht en Zucht’. Met deze rubriek 
willen wij een begin maken met het verzamelen 
van voor ons vak belangrijke uitspraken en deze 
te delen met u. Al in een eerder nummer hebben 
wij dit soort uitspraken gebundeld. Doel is nu om 
een uitgebreidere verslaglegging te doen. Bent 
u zelf op de hoogte van een voor ons vakgebied 
relevante uitspraak, dan verzoek ik u dan ook om 
de redactie te mailen. Van ons nieuwe redactielid 
Carla Lelieveld kwamen twee verslagen. Een verslag 
van het 25e ICLAM Congres in mei en een van het 
23e Lustrum van de GAV. Mocht u niet aanwezig 
zijn geweest, dan kunt u hier nog nalezen wat u 
gemist heeft. Van het ICLAM Congres vindt u in dit 
nummer een artikel terug van collega Senn dat gaat 
over een voordracht over ‘Zeldzame ziekten in het 
perspectief van de levensverzekeringsgeneeskunde’. 
Interessant in dit licht is ook het artikel van collega 
De Louwere over de ratificatie van het VN-verdrag. 

Wat verandert hierdoor voor verzekeraars en voor 
ons als medisch adviseurs? Uit beide artikelen 
blijkt dat epidemiologische gegevens meerwaarde 
hebben bij de onderbouwing van adviezen. Helaas 
registeren verzekeraars weinig. Ik pleit daarom 
voor een anonieme registratie van de gegevens bij 
verzekeraars. Op het Lustrum van de GAV sprak 
de laatste spreker over begrijpelijk communiceren. 
In de boekbespreking van Koen Harmsma wordt 
verslag gedaan van een boek dat in eenvoudige 
taal is geschreven. Communiceren wij eigenlijk 
wel in begrijpelijke taal in onze adviezen? Onze 
adviezen moeten leesbaar zijn voor verzekerden 
en slachtoffers. Kijkend naar het taalgebruik en de 
spelling in sommige van de door de verzekerden/
slachtoffers ingevulde vragenlijsten, die vaak in de 
dossiers terug te vinden zijn, vermoed ik dat in ieder 
geval een deel van onze adviezen niet in begrijpelijke 
taal is geschreven. Andersom is het waarschijnlijk 
ook zo dat de verzekerden/slachtoffers niet altijd 
goed begrijpen wat er in de behandelende sector 
gecommuniceerd is. Hoe verwarrend kan het dan 
al snel worden. Het is zeker zinvol om dit boek eens 
door te lezen. 

Ook de GASTscoop is dit keer gevuld. Niet door 
iemand uit de eigen gelederen, maar door iemand 
van buitenaf. Iemand die bekend is met de 
problemen waar professionals bij het zoeken van 
literatuur tegenaan lopen. Sommige van ons zoeken 
op PubMed, maar ik vermoed dat er toch ook vaak 
via Google gezocht wordt. Door het cookiebeleid 
dat Google hanteert, vinden wij echter met dezelfde 
zoektermen verschillende dingen. Dit is toch 
eigenlijk niet iets wat wij willen. Een abonnement 
via een uitgever biedt perspectieven, maar is dit ook 
wat voor ons? Zijn er mogelijkheden om de kosten 
te drukken in relatie tot het zoekgedrag? Het is het 
mijns inziens waard om dit nader uit te zoeken.

Verder ontvingen wij een interessant artikel 
over traumatische hernia’s. Met beeldvormend 
onderzoek blijkt dat er meer zichtbaar te maken is 
dan wij vaak denken. Wij zullen er echter zelf om 
moeten vragen omdat dit in de verslaglegging niet 
als zodanig verwoord wordt. De vraagstelling in 
de behandelende sector is immers een andere dan 
die van ons. Ook ontbreekt onze vaste rubriek van 
N. Ooitgedagt niet. Al met al weer een wisselend 
aanbod dat uitnodigt om te lezen.

Namens de redactie wens ik u vast fijne feestdagen 
en een gezond 2017 toe.

Angela S imon-de Zwart
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 Van het bestuur
We staan niet stil …..

In mijn vorige column sprak ik over veranderingen, 
binnen ons vakgebied en in de wereld. Hoewel 
het pas kort geleden lijkt dat ik dit teruglas in de 
GAVscoop, heeft de wereld wederom niet stilgestaan. 
Met name op ons vakgebied zijn er een aantal 
ontwikkelingen gaande, waar ik graag even de 
aandacht op wil vestigen.

Zoals inmiddels algemeen bekend zijn er op dit 
moment geen concrete plannen meer om te komen 
tot een gestructureerde samenwerking met de NVVG. 
Een drastische wijziging in koers, verrassend en 
teleurstellend voor het bestuur, maar een feit waar 
we ons bij neer zullen moeten leggen. Na een korte 
afkoelingsperiode is er weer contact gelegd met de 
NVVG, met name om te inventariseren waar de 
samenwerking op dit moment plaatsvindt en hoe we 
dit kunnen verbeteren. Daarbij zoekt de GAV niet 
alleen naar een verbetering van de inhoud, maar 
vooral ook naar een verbetering met betrekking 
tot de structuur, de organisatie en het maken van 
afspraken die zouden moeten leiden tot een soepelere 
samenwerking. Gezien het gezamenlijk belang blijft 
dit een speerpunt van het bestuur.

Een van de gebieden waarop we samenwerken 
is het projectplan ontwikkeling model Evaluatie 
Individueel Functioneren, een gezamenlijk initiatief 
van, in alfabetische volgorde, GAV, KAMG en NVVG. 
Om een indruk te krijgen hoeveel verzekeringsartsen 
van het nieuwe model gebruik zullen maken, vond 
er een enquête plaats onder leden van zowel de 
GAV als de NVVG. De verschillen in respons waren 
opvallend: 92% van de GAV-leden heeft gereageerd 
op deze enquête, tegenover 20% van de NVVG-leden. 
Inmiddels zijn de afspraken met betrekking tot de 
organisatie van het project gemaakt, de individuele 
functies en groepen bemenst en is het project op 
15 september jongstleden formeel van start gegaan. 
De GAV wordt hierin vertegenwoordigd door Jan 
Hoevenaars, die als een Cerberus de belangen 
van de private verzekeringsartsen bewaakt. Dit is 
van groot belang aangezien het werk dat wij doen 
aanzienlijk afwijkt van de werkzaamheden van de 
verzekeringsarts in de sociale sector alsmede van de 
werkzaamheden van onze collega’s van de KAMG. 
Denk bijvoorbeeld alleen al aan het hebben van 
directe klantcontacten, dat binnen onze sector 
nauwelijks aan de orde is, maar vooralsnog wel werd 
genoemd als een van de evaluatiepunten.

Parallel hieraan en nauw verweven hiermee is 
het in werking treden van het nieuwe Besluit 
herregistratie specialisten met ingang van 1 januari 

2016. Dit vervangt de herregistratiebepalingen van 
het kaderbesluit CSG en bevat een aantal nieuwe 
registratie-eisen, waaronder de eis van deelname aan 
deskundigheidsbevorderende activiteiten. Uiteraard 
is dit niet nieuw, echter wel nieuw is dat deze nu 
door de betreffende wetenschappelijke vereniging 
geaccrediteerd dienen te worden. Dit geldt overigens 
ook voor de overige deskundigheidsbevorderende 
activiteiten en de intercollegiale toetsing. Hierbij 
kunt u bijvoorbeeld denken aan deelname aan 
werkgroepen, commissies en bestuursfuncties.  
Zeer recent heeft iedereen op wie dit van toepassing 
is ook een brief hierover ontvangen. Nu zult u 
wellicht denken: wat is het probleem? Tot op 
heden waren alle extra activiteiten immers aan 
te klikken in het GAIA-systeem en ook de meeste 
toetsinggroepen zijn keurig geregistreerd. Wel, het 
bekende addertje onder het gras bevindt zich vooral 
in het feit, dat al deze activiteiten vanaf nu door 
de wetenschappelijke vereniging geaccrediteerd 
dienen te worden, in dit geval dus de NVVG. 
Hoewel de GAV als wetenschappelijke vereniging 
is erkend door het CSG zijn wij uiteraard geen 
federatiepartner en tot op heden zijn wij dan ook 
slechts zijdelings betrokken geweest bij de nadere 
invulling van de eisen in het kader van dit besluit. 
Uiteraard achten wij het van groot belang dat ook 
de GAV hier nauw bij betrokken blijft, met name 
ook om de activiteiten van de GAV-leden en anderen 
privaat werkende verzekeringsgeneeskundigen te 
beoordelen op relevantie, mocht dit aan de orde zijn. 
Op dit moment bestaat de beoordelingscommissie 
kennelijk vooral, of zelfs volledig, uit NVVG-leden 
hetgeen op zich geen probleem hoeft te zijn, ware 
het niet dat er al enige problemen zijn gerezen met 
het verkrijgen van bijvoorbeeld accreditatie voor 
cursussen en/of extra activiteiten die mensen voor 
de GAV verrichten. Uiteraard is dit geen wenselijke 
situatie en op korte termijn vindt hierover dan ook 
overleg plaats met het CSG en de RGS. Idealiter zou 
dit in mijn ogen moeten leiden tot een overzicht 
van GAV-commissies en andere activiteiten die voor 
accreditatie in aanmerking komen en tevens tot 
het uitbreiden van de beoordelingscommissie met 
een GAV-lid voor toetsing van specifieke private 
aanvragen, die wellicht minder raakvlak hebben met 
de sociale verzekeringsgeneeskunde, maar voor de 
private werkende collega’s wel degelijk relevant zijn. 
Uiteraard houd ik u van de verdere ontwikkelingen 
op dit gebied op de hoogte.

Uit bovenstaande moge duidelijk worden, dat ik 
mij als voorzitter van de GAV tot op heden niet 
heb hoeven vervelen, integendeel: er liggen nog 
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Door de ogen van ... 
B. W. Knuttel*

Stel je bent kenniswerker, bijvoorbeeld 
verzekeringsarts/medisch adviseur of 
rijksambtenaar. Je kunt natuurlijk niet alles weten, 
dus je moet wel eens iets opzoeken. Hoe pak je dat 
aan? Hoe kom je op snelle en eenvoudige wijze aan 
hoogwaardige informatie?
Ik ben werkzaam als contractmanager Vakliteratuur 
en Abonnementen binnen de rijksoverheid en ik 
werk samen met de categoriemanager op dit gebied. 
Hij bedenkt wat er moet gebeuren en ik bekijk wat 
er van terechtkomt.
Binnen de rijksoverheid is gekozen voor 
categoriemanagement. Dat is een manier van 
inkopen van goederen en diensten door het Rijk. 
Categoriemanagement houdt in dat ministeries 
voor een bepaalde categorie inkopen doen voor 
de andere ministeries. Er zijn ongeveer veertig 
categorieën, bijvoorbeeld Schoonmaak, Voertuigen, 
Post en Vakliteratuur en Abonnementen. Het gaat 
in deze bijdrage om de laatste categorie. Die bestaat 
sinds 2009 en is ondergebracht bij het ministerie 
van Financiën.

Uitgangspunt bij categoriemanagement is het 
streven naar een compacte (lees: kostenbewuste, 
efficiënte) overheid, want het gaat om 
belastinggeld. Daar dient prudent mee te worden 
omgegaan. Het gaat jaarlijks om vele miljarden 
euro’s die worden uitgegeven aan alles wat nodig 
is om de overheid en de maatschappij te laten 
functioneren waaronder kennis en informatie.

Alle rijksambtenaren hebben actuele kennis/
informatie nodig om hun werk te kunnen 
doen, vooral kenniswerkers. Kennis is hun 
gereedschap. Naar schatting zijn er van de 130.000 
rijksambtenaren 60.000 kenniswerkers. Er zijn 
momenteel elf ministeries en ongeveer zeventig 
organisaties die daaronder ressorteren, bijvoorbeeld 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), Rijkswaterstaat, de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) of het Centraal Planbureau (CPB).
Mijn collega en ik zorgen ervoor dat alle 
rijksambtenaren op eenvoudige wijze toegang 
hebben tot de kennis en informatie die nodig is  
om hun werk te doen. Op ieder denkbaar gebied. 
Een paar voorbeelden: stel je werkt bij 
Rijkswaterstaat en je moet een brug ontwikkelen, 
dan heb je specifieke kennis nodig op een groot 
aantal vakgebieden. Of: wat zijn de gevolgen 
voor Nederland van Brexit? Of: waar vind ik 
de actuele stand van zaken met betrekking 
tot persoonsgebonden budgetten (PGB’s) of de 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM-5)?

GASTscoop

Dat zoeken we op! 

* B.W. Knuttel,  
Contractmanager Vakliteratuur en Abonnementen, 
Ministerie van Financiën

genoeg uitdagingen om onze vereniging verder 
te professionaliseren en zichtbaarder te maken op 
de plekken waar dat van belang is. Een prachtige 
vereniging, met veel actieve en betrokken leden, 
zoals ook bleek uit de hoge respons in reactie op 
de enquête Evaluatie Individueel Functioneren, die 
zeer recent op gedenkwaardige wijze haar 115-jarige 

jubileum mocht vieren. Dit heuglijke feit had ik 
eveneens graag nader besproken, maar helaas werd 
dit onderwerp net voor mijn neus weggekaapt en 
kunt u verderop meer hierover lezen. Bij deze claim 
ik dan ook vast het 120-jarig lustrum als onderwerp 
voor mijn column over vijf jaar…

Monique Tolsma
voorzitter  GAV
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In de dagelijkse praktijk kwam/komt het 
regelmatig voor dat aan een naaste collega wordt 
gevraagd ‘hoe doe jij dat’? De werkwijze van die 
collega is dan uitgangspunt om het eigen werk te 
doen, met alle goede en alle foute dingen. Of er 
wordt gezocht op Google, een prachtig instrument 
maar cookie gestuurd. Dat is geen wenselijke gang 
van zaken. Kenniswerkers moeten zich kunnen 
bedienen van hoogwaardige specialistische kennis/
informatie. Maar dan wel graag net zo snel en 
gebruiksvriendelijk als de collegiale raadpleging  
of Google. 

Het is een beleidskeuze binnen de rijksoverheid 
om informatie en kennis digitaal aan te bieden. 
De ingang tot de hoogwaardige specialistische 
kennis/informatie loopt via het Rijksportaal, 
een soort intranet van de rijksoverheid. Daar 
kan een aantal -wetenschappelijke- portals 
worden gekozen. Binnen de rijksoverheid gaat 
het vaak om fiscaal-juridische content, maar er 
is ook toegang tot portals van wetenschappelijke 
uitgevers zoals Springer, Wiley, Scopus en Elsevier. 
Na invoeren van een aantal zoektermen, die 
fungeren als filter wordt in no time uit miljoenen 
artikelen een handzaam aantal bruikbare 
bronnen gevonden. Een aantal uitgevers heeft 
zoekmachines ontwikkeld waarmee de content 
eenvoudig is te ontsluiten. Er kunnen ook alerts 
worden aangemaakt, dat betekent dat je bij nieuwe 
ontwikkelingen direct geïnformeerd wordt.
Wij leggen de contacten met de grote uitgevers 
(ook op medisch gebied) en wij sluiten contracten 
met hen. Wij vormen als het ware de trait-d’union 
tussen de grote uitgevers en de eindgebruiker op 

werkvloer. Het is dus niet gratis, al lijkt dat voor 
de gebruiker wel zo. Het is door collectieve inkoop 
veel goedkoper dan wanneer overheidsorganisaties 
afzonderlijk contracten afsluiten met uitgevers. 
Wij stemmen vraag en aanbod op elkaar af en 
onderzoeken of het de moeite waard is om een 
contract af te sluiten.
Zo is er bijvoorbeeld een rijksbreed contract met 
het Financieele Dagblad. Elke rijksambtenaar kan 
een digitaal abonnement op dit dagblad nemen.  
In de beleving is dit gratis, maar het abonnement 
is vooraf al betaald.

De hierboven beschreven gang van zaken, 
namelijk hoe de rijksoverheid er voor zorgt dat 
haar kenniswerkers zich kunnen bedienen van 
hoogwaardige actuele kennis en informatie, 
is natuurlijk niet een op een toepasbaar op 
een andere setting, alleen al door de omvang 
van de rijksoverheid en de complexiteit ervan. 
Die kent haars gelijke niet. Maar een kleinere 
organisatie kan zich natuurlijk wel oriënteren op 
de mogelijkheden bij een uitgever en onderzoeken 
of en zo ja, wat de mogelijkheden zijn. Afrekenen 
op basis van gebruik behoort beslist tot de 
mogelijkheden. 
Waar ik een lans voor wil breken is dat iedere 
kenniswerker op snelle en eenvoudige wijze 
toegang heeft tot hoogwaardige kennis en 
informatie zodat niet toevlucht hoeft te worden 
gezocht tot de buurman, Google of Wikipedia.
Het is absoluut de moeite waard om te 
onderzoeken of een abonnement bij een dergelijke 
uitgever rendabel is. Als dat zo is win je kwaliteit 
en tijd! Wie wil dat nou niet?
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* Dr. med. A. Senn, MunichRe, Center of Competence 
Medical Research & Consulting, Königinstraße 107,  
80802 München. 

Zeldzame ziekten in het perspectief  
van de levensverzekeringsgeneeskunde

A. Senn*

Het artikel is gebaseerd op een publicatie van de auteur in 
Versicherungsmedizin uit 2015.3

Samenvatting

In Nederland en in Europa is een ziekte per definitie 
zeldzaam, wanneer deze niet meer dan 5 op de 
10.000 mensen treft. Tot op heden zijn circa 6000 
tot 8000 verschillende zeldzame ziekten bekend. 
Daarom geldt: zeldzame ziekten zijn zeldzaam, maar 
er zijn veel mensen met een zeldzame ziekte. Voor 
Nederland betekent dit: circa 1 miljoen mensen 
lijdt aan een zeldzame ziekte. De diagnostisering, 
behandelingsmogelijkheden en prognose zijn voor een 
aantal van de zeldzame ziekten aanzienlijk verbeterd. 
Naast de algemene medische vooruitgang - vooral op 
het gebied van genetica - heeft dit te maken met de 
vorming van netwerken en de informatie-uitwisseling 
van zogenaamde competentiecentra op nationaal en 
internationaal niveau. Het resultaat daarvan is betere 
medische zorg voor deze patiëntengroep.
Tegen deze achtergrond is ook het aantal aanvragers 
van een levensverzekering dat aan een complexe 
of zeldzame ziekte lijdt, de afgelopen jaren gestaag 
gestegen. Op grond van de vaak spaarzame gegevens 
met betrekking tot de prognose van veel zeldzame 
ziekten op de lange termijn, is een biomathematische, 
medische en actuariële expertise van de zijde van de 
verzekeraar noodzakelijk om een adequate beoordeling 
van het mortaliteits- of morbiditeitsrisico te kunnen 
uitvoeren. Daarbij komt een grote politieke en 
maatschappelijke focus op het gebied van de zeldzame 
ziekten. Daarom zijn de verzekeringsgeneeskundige 
bewijzen (‘evidence’) achter de risicobeoordeling 
juist in deze groep zeer belangrijk. Trefwoorden 
rechtszekerheid en reputatierisico.

Inleiding

Diabetes, arteriële hypertonie of astma: deze 
diagnoses en de beoordeling ervan zijn zeer 
bekend bij iedere verzekeringsarts. Mochten 
ze opduiken in aanvragen voor levens- of 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, dan is 
een adequate risicobeoordeling in de meeste 
gevallen direct mogelijk. Maar wat als in de 
gezondheidsgegevens een ziekte wordt genoemd, 
waarvan we zelf niet weten waar het om gaat? Dit 
is de problematiek van de zeldzame ziekten in een 
notendop. Aan de ene kant vormen de zeldzame 
ziekten een zeer heterogene groep van tot nu toe 
ongeveer 8000 verschillende, complexe en vaak pas 
sinds kort bekende, ziektebeelden. Het verloop is vaak 
chronisch en in zo’n 80% van de gevallen ligt er een 
genetische oorzaak aan ten grondslag.4 
Veel van deze ziekten gaan gepaard met invaliditeit 
en/of een verminderde levensverwachting. En er 
verschijnen doorlopend artikelen in medische 
vakbladen, waarin nieuwe zeldzame ziekten worden 
beschreven. Aan de andere kant is de groep mensen 
die aan een zeldzame ziekte lijdt enorm groot. In 
de Europese Unie wordt het totale aantal mensen 
met een zeldzame ziekte op 30 miljoen geraamd, 
dat wil zeggen een prevalentie van ongeveer 8%. 
In Nederland komt dit volgens het Ministerie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
overeen met 1,4 miljoen mensen. Daarmee lijden in 
Nederland dus meer mensen aan een zeldzame ziekte 
dan aan diabetes mellitus. 
Echter in tegenstelling tot diabetes zijn de patiënten 
die aan een zeldzame ziekte lijden, verspreid over 
duizenden verschillende ziektebeelden, die reiken 
van ribose-5-fosfaat-isomerase-gebrek5, een ziekte 
die tot nu toe slechts bij één mens ter wereld is 
gediagnosticeerd, tot mucoviscidose, een relatief 
‘vaak voorkomende’ zeldzame ziekte die vrij goed 
bekend is in de algemene bevolking.
Deze heterogeniteit van de verschillende 
ziektebeelden leidt tot verschillende problemen. 
Allereerst kan met name de geringe prevalentie 
genoemd worden, die zowel de behandeling van 
als het onderzoek naar deze ziekten, met name het 
uitvoeren van studies, bemoeilijkt. Verder kan het op 
grond van gebrek aan ervaring met de diagnostiek 
en behandeling heel lang duren, soms wel jaren, 
voordat bij een patiënt met een zeldzame ziekte 
de juiste diagnose wordt gesteld. En tenslotte is de 
ontwikkeling van specifieke therapieën duur, en 
de markt hiervoor zeer beperkt. Dit geheel prikkelt 
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doorgaans niet de interesse van de farmaceutische 
industrie om op dit gebied investeringen te doen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat patiënten 
met een zeldzame ziekte zich in de steek gelaten en 
gestigmatiseerd voelen. In het Engelse taalgebied is 
naast het begrip ‘rare disease’ ook de term ‘orphan 
disease’ gebruikelijk, wat onder andere het sociale 
aspect van deze ziekten voor patiënten en hun 
naasten goed weerspiegelt.

Zeldzame ziekten - aandachtspunt voor 
geneeskunde en gezondheidsbeleid

De afgelopen jaren zijn van de zijde van patiënten, 
geneeskunde en gezondheidsbeleid belangrijke stappen 
genomen om deze problemen aan te pakken. Enerzijds 
hebben de moderne communicatiemogelijkheden 
ertoe bijgedragen dat patiënten met zeldzame ziekten 
zich nationaal en internationaal kunnen verenigen in 
zelfhulpgroepen, via internetblogs en social media. 
Deze uitwisseling van ervaringen is voor patiënten 
met een zeldzame ziekte zeer belangrijk. Vooral 
via de zelfhulpgroepen kunnen de betrokkenen 
aandacht vragen voor hun ziekte en gehoor vinden 
in de samenleving. Wereldwijd zijn er circa 2500 

ziektespecifieke patiëntenorganisaties.6

In Nederland is de Vereniging Samenwerkende 
Ouder- en Patiëntenorganisaties, kortweg VSOP1, 
de grootste koepelorganisatie, die meer dan 70 
zelfhulporganisaties vertegenwoordigt. Op Europees 
niveau dient de organisatie EURODIS te worden 
genoemd, waarvan de vertegenwoordigers een actieve 
rol spelen in de Europese Raad en het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA). EURORDIS is een 
niet-gouvernementele, door patiënten gestuurde 
alliantie van patiëntenorganisaties, die 676 
patiëntenorganisaties uit 63 landen en meer dan 
4000 zeldzame ziekten vertegenwoordigt. Ook op het 
niveau van het gezondheidsbeleid heeft het thema 
weerklank gevonden. Nadat de Europese Unie in 2009 
een standpunt had ingenomen (Zeldzame ziekten: de 
uitdagingen waar Europa voor staat), werden in veel 
Europese landen nationale actieplannen ten behoeve 
van zeldzame ziekten ontwikkeld en vervolgens 
werden referentiecentra en netwerken opgericht, die 
zich specifiek richten op de behandeling van deze 
ziekten. In Nederland werd in 2013 het Nationaal 
Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ2) opgesteld. Dit omvat 
aanbevelingen en maatregelen om de situatie van 
patiënten met zeldzame ziekten te verbeteren. 

Tabel: De meest onderzochte ziekten in 2013 (bewerking van S. Loos et al. Bestandsaufnahme zur Forschungssituation bei Seltenen 
Erkrankungen in Deutschland, iGES Institut)

Naam ziekte Hoofdgroepen ziekten Prevalentie Aantal
   projecten

Leukemie, acute myeloïde Rare hematologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 56

Pancreaskanker Rare oncologic disease, Rare gastroenterologic disease 1-5 / 10 000 47

Levercelkanker Rare hepatic disease, Rare oncologic disease 1-5 / 10 000 34

Cystic Fibrose (CF) Rare gastroenterologic disease, Rare genetic disease, 1-5 / 10 000 29

 Rare infertility, Rare respiratory disease

Neuroblastoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease 1-5 / 10 000 27

Medulloblastoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 26

Leukemie, acute lymfoblastische Rare hematologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 24

Duchenne spierdystrofie Rare cardiac disease, Rare genetic disease, Rare neurologic disease,  1-9 / 100 000 23

 Rare eye disease

Non-Hodgkin-Lymfoom Rare hematologic disease, Rare oncologic disease n.v.t. 22

Amyotrofische lateraal sclerose Rare neurologic disease 1-9 / 100 000 20

Myeloom, multipel Rare oncologic disease, Rare neurologic disease,  1-5 / 10 000 17

 Rare hematologic disease

Glioblastoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 17

Netvliesdystrofie Rare eye disease, Rare oncologic disease n.v.t. 16

Wekedelensarcoom Rare oncologic disease n.v.t. 12

Mitochondriopathie Rare developmental defect during embryogenesis, Rare neurologic n.v.t. 12

 disease, Rare genetic disease, Inborn errors of metabolism

Ependyomoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease n.v.t. 11

Retinoblastoom Rare genetic disease, Rare eye disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 10

Cardiomyopathie Rare cardiac disease n.v.t. 10
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Binnen de farmaceutische industrie is de situatie 
van de patiënten, dankzij ingrepen van de wetgever 
op zowel nationaal als Europees niveau, enigszins 
verbeterd.7 Door de EU-verordening inzake 
weesgeneesmiddelen (orphan drugs) die sinds 
2000 van kracht is, zijn in de Europese Unie op 
dit moment 89 weesgeneesmiddelen beschikbaar. 
De orphan drug-status, die na intensief onderzoek 
door de Europese Commissie wordt verleend, levert 
voordelen op voor de fabrikant, zoals een tienjarige 
marktexclusiviteit na toelating - onafhankelijk 
van de octrooibescherming - of een verlaging of 
vrijstelling van bepaalde kosten bij toelating. Op 
dit moment (stand per juni 2016) worden nog eens 
circa 1550 geneesmiddelbehandelingen ontwikkeld, 
die eveneens de orphan drug-status hebben 
verkregen, maar nog niet zijn toegelaten. In 2016 is 
een pilotproject gestart dat uniek is binnen de EU. 
De ministeries van volksgezondheid in Nederland 
en België onderhandelen samen over de prijzen 
voor weesgeneesmiddelen met de farmaceutische 
industrie. Het doel is gezamenlijk een sterkere 
onderhandelingspositie te creëren en daarmee op 
lagere prijzen uit te komen.

Een ander belangrijk element is de vorming en 
ontwikkeling van medische competentiecentra 
en onderlinge netwerken in Nederland en 
Europa. In 2015 werden de eerste expertisecentra 
zeldzame aandoeningen door de minister van 
VWS geaccrediteerd. Op internationaal niveau 
kwam met de oprichting van ‘Orphanet’ een 
referentieportaal voor informatie over zeldzame 
ziekten en weesgeneesmiddelen tot stand, dat 
onder andere werd medegefinancierd door de 
Europese Commissie. Dankzij deze doelgerichte 
initiatieven en natuurlijk tegen de achtergrond van 
de medische vooruitgang - denk alleen al aan de 
huidige mogelijkheden op het gebied van genetica 
(next generation sequencing) - is de diagnostiek en 
behandeling van enkele zeldzame ziekten continu 
verbeterd. Dit gaat gepaard met een verbetering 
van de kwaliteit van leven en deels ook van de 
levensverwachting. Mucoviscidose is hiervan een 
sprekend voorbeeld: amper 20 jaar geleden bereikten 
mucoviscidosepatiënten zelden de volwassen 
leeftijd. Inmiddels luiden de prognoses dat een 
kind met mucoviscidose dat nu geboren wordt 
gemiddeld een leeftijd van 50 zal bereiken.8 Nota 
bene: voor ons betekent dit, dat 50% zelfs ouder 
dan 50 wordt. Dit resultaat is voornamelijk terug te 
voeren op een geoptimaliseerde medicamenteuze, 
fysiotherapeutische en ambulante verzorging 
van de patiënten, aangezien mucoviscidose zelf 
nog niet genezen kan worden. Er worden echter 
geheel nieuwe gentherapie-innovaties getest 
(transcripttherapie met mRNA, toegediend via een 
spray), die wellicht in de toekomst verdere successen 
mogelijk maken.9

Welke kansen en uitdagingen brengen 
deze ontwikkelingen met zich mee voor de 
particuliere levensverzekeringssector? 

Iedereen die een aanvraag voor een levensverzekering 
indient, heeft recht op een individuele en billijke 
risicobeoordeling. Elke beslissing (normale acceptatie, 
risicotoeslag, afwijzing), die op basis van een eerdere 
ziekte wordt genomen, moet berusten op medische 
grondslagen (studies, richtlijnen, et cetera) en/of 
een statistische evaluatie van de portefeuilles met 
verzekerden. In Nederland is juist dit punt bijzonder 
actueel, aangezien hier onlangs het VN-verdrag 
voor de rechten van personen met een beperking 
geratificeerd en daarmee van kracht geworden is. In 
art. 25, lid e, is expliciet vermeld: discriminatie van 
personen met een handicap bij de acceptatie voor een 
ziektekostenverzekering en levensverzekering verbieden, 
indien een dergelijke verzekering is toegestaan volgens het 
nationale recht en op basis van redelijkheid en billijkheid 
wordt verstrekt. Dit is in zoverre belangrijk, omdat 
de opvatting om chronische ziekten die iemand 
gedurende langere tijd beletten volledig aan het 
beroepsleven deel te nemen te beoordelen als een 
handicap, hiermee wettelijk ingang vindt (zie in dit 
verband ook Hof van Justitie van de Europese Unie10, 
perscommuniqué nr. 42/13, Luxemburg,  
11 april 2013, arrest in de gevoegde zaken  
C-335/11 en C-337/11). 
Dit is bij ziekten zoals diabetes of hoge bloeddruk 
relatief eenvoudiger, omdat er voldoende gegevens zijn 
om de prognose van deze aandoeningen - en daarmee 
de risicotoeslag - te bepalen. En verzekeringsartsen, 
in het bijzonder bij herverzekeraars, zijn permanent 
doende om de risicotoeslagen aan te passen 
aan de medische vooruitgang en de nieuwste 
onderzoeksresultaten. Dit leidt ertoe dat veel niet-
verzekerbare risico’s na verloop van tijd alsnog 
verzekerd kunnen worden. Zo werden pacemakers in 
de jaren 1960 bijvoorbeeld nog als een ‘experimenteel 
risico’ beschouwd, terwijl ze tegenwoordig (mits er 
geen andere risicofactoren zijn) zonder risicotoeslag 
worden verzekerd. En de lijst kan naar believen 
worden uitgebreid: zo zijn mensen met een hiv-
infectie of mensen die een harttransplantatie 
hebben ondergaan, in gunstige gevallen en voor 
bepaalde duur, ook verzekerbaar.11 En hoe preciezer 
de informatie en hoe verder de prognose verbeterd 
wordt dankzij de medische vooruitgang, hoe beter 
ook de randvoorwaarden voor de verzekerbaarheid 
in de zin van toeslagen of verzekeringsduur worden. 
Voor een verzekering vormen nieuwe, beheersbare 
risico’s ook altijd een kans. Uitbreiding van de 
verzekerbaarheid naar tot dan toe niet-verzekerbare 
(patiënten)groepen is ook in het belang van de 
particuliere levensverzekeringssector. Want zuiver uit 
ondernemingsperspectief zou het niet verstandig zijn 
alle mensen met een pacemaker af te wijzen voor een 
levensverzekering. Maar wat nog zwaarder weegt, is de 
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verantwoordelijkheid van de levensverzekeringssector 
om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot 
particuliere bescherming. Al jarenlang houden 
verzekeringsartsen zich bij de risicobeoordeling ook 
bezig met zeer complexe of zeldzame ziektebeelden. 
Daarbij wordt de verzekeringsgeneeskunde 
geconfronteerd met problemen die sterk lijken op die 
van de klinische collega’s:
•	 Dankzij	de	vooruitgang	op	het	gebied	van	

diagnostiek en behandeling - die gepaard gaat 
met een verbeterde kwaliteit van leven en 
levensverwachting - is het aantal mensen met 
een zeldzame ziekte dat een levensverzekering 
aanvraagt gestegen.

•	 Statistisch	significante	onderzoeksgegevens	met	
betrekking tot de mortaliteit of morbiditeit van 
veel zeldzame ziekten zijn niet of nauwelijks 
beschikbaar. Dit bemoeilijkt een risicobeoordeling 
die op statistisch bewijs is gebaseerd.

•	 De	individuele	verzekeringsarts	ziet	individuele	
zeldzame ziekten niet vaak genoeg om voldoende 
ervaring op te doen met de risicobeoordeling van 
deze ziekten. 

Ten opzichte van de klinische geneeskunde heeft 
de verzekeringsarts nog een probleem: terwijl de 
klinisch werkzame arts het verloop van de ziekte 
bij zijn patiënt kan volgen moet de verzekeringsarts 
op een bepaald tijdstip (de risicobeoordeling) een 
uitspraak doen over het toekomstige verloop van een 
ziekte. En deze beslissing is - voor de volledige duur 
van het verzekeringscontract - onomkeerbaar.

Niet alle zeldzame ziekten zijn relevant voor 
de verzekeringsgeneeskunde

Van de 6000 tot 8000 zeldzame ziekten is slechts 
een deel relevant voor de verzekeringsgeneeskunde. 
Zo gaat een hele reeks zeldzame ziekten al in de 
kindertijd vergezeld van een aanzienlijke sterfte. 
Maar ook op volwassen leeftijd optredende zeldzame 
ziekten kunnen met een zo hoge mortaliteit 
en morbiditeit in verband worden gebracht dat 
momenteel een particuliere, bij het risico passende 
verzekeringsbescherming niet realistisch is. Op dit 
moment zijn er wellicht maar een paar honderd 
zeldzame ziekten die een verzekeringsarts mogelijk 
tegenkomt gedurende zijn loopbaan. Dit aantal zou 
echter steeds groter kunnen worden. Typische zeldzame 
ziekten bij de risicobeoordeling zijn bijvoorbeeld 
syndromen die gepaard gaan met een erfelijke aanleg 
voor kanker (bijvoorbeeld het syndroom van Lynch), 
bepaalde stofwisselingsstoornissen (bijvoorbeeld 
de ziekte van Fabry) of zeldzame neurologische of 
musculaire aandoeningen (bijvoorbeeld spinale 
spieratrofie). Maar ook zeer zeldzame vormen van 
kanker of echte ‘exoten’ zoals de ziekte van Kikuchi-
Fujimoto of het Moyamoya syndroom kunnen 
voorkomen tijdens de risicobeoordeling. Ook de 
reeds genoemde aandoening mucoviscidose duikt 

de laatste jaren steeds vaker op als diagnose in het 
aanvraagformulier voor een levensverzekering.
Hoe kan de levensverzekeringssector een eerlijke, 
individuele risicobeoordeling bij zeldzame ziekten 
waarborgen?
Noch uit commercieel, noch uit juridisch, sociaal 
of ethisch oogpunt zou het aanvaardbaar zijn een 
aanvrager van een levensverzekering af te wijzen, 
omdat de verzekeringsarts die het risico moet 
beoordelen een zeldzame ziekte niet kent. Tenslotte 
heeft iedereen a priori recht op toegang tot de 
particuliere financiële en verzekeringsmarkt. Om in 
de toekomst de risico’s waarmee zeldzame ziekten 
gepaard gaan adequaat te kunnen inschatten, moet de 
verzekeringsgeneeskunde twee uitdagingen aangaan:

•	 Het	mortaliteits-	en	zo	mogelijk	het	
morbiditeitsrisico van zeldzame ziekten moet aan 
de hand van beschikbare (en deels spaarzame) 
onderzoeken en registergegevens als het ware 
worden gemodelleerd. In de zin van ‘evidence-
based’ geneeskunde moet de individuele aanvrager 
worden beoordeeld op grond van de beste 
gegevens die beschikbaar zijn. Hierbij moeten 
eveneens de mogelijkheden voor individuele 
vormgeving van het contract in aanmerking 
worden genomen, zoals een beperkte looptijd van 
de verzekeringsbescherming. Deze modelleringen 
(bijvoorbeeld via Markov-modellen12 zijn echter 
zeer omslachtig en vereisen doorgaans een zekere 
infrastructuur voor wat betreft biomathematische, 
medische en actuariële expertise.

•	 De	vorming	van	netwerken	of	referentiecentra	
is niet gemakkelijk te regelen binnen de 
verzekeringssector. Individuele verzekerings-
maatschappijen hebben gewoonlijk maar een klein 
aantal verzekeringsartsen in dienst en zijn vaak 
alleen werkzaam op nationaal niveau. Artsen die 
werkzaam zijn in de particuliere verzekeringssector 
komen weliswaar regelmatig bijeen op conferenties 
en symposia, maar uiteindelijk bestaat er ook een 
concurrentiesituatie, zodat bij de vorming van een 
‘netwerk’ bijvoorbeeld ook rekening moet worden 
gehouden met de regels van het kartelrecht.

In dit licht dragen met name herverzekeraars een 
speciale verantwoordelijkheid. Herverzekeraars 
stellen richtlijnen op voor de risicobeoordeling van 
‘gangbare’ ziekten en bezitten de medisch-statistische 
expertise om in individuele gevallen ook complexe 
risicomodelleringen uit te voeren. Juist de berekening 
van het arbeidsongeschiktheidsrisico is bij zeldzame 
ziekten moeilijk, omdat bijna altijd robuuste data 
over arbeidsongeschiktheid ontbreken. Hier zijn de 
hierboven al eerder vermelde Markov-modellen met 
aaneenschakeling van waarschijnlijkheidskansen 
bijzonder behulpzaam om de kans op het optreden 
van arbeidsongeschiktheid te benaderen. Zo weten 
wij bijvoorbeeld uit een pas kort geleden verschenen 
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studie niet alleen het sterfterisico bij het Anti-
Phospholipide-syndroom, maar ook de frequentie van 
de voor de arbeidsgeschiktheid belangrijke thrombo-
embolische complicaties zoals beroerte, hartinfarct 
en longembolie (bijvoorbeeld een kans van 4% voor 
het optreden van een beroerte, die overleefd wordt, 
gedurende tien jaren).13 Voor deze ziekten zijn data 
beschikbaar over het aantal personen, die na een 
bepaalde periode niet meer actief in het beroepsleven 
zijn teruggekeerd (bijvoorbeeld ongeveer 30% één 
jaar na een beroerte).14 Uit de aaneenschakeling van 
deze kansen laat zich de kans op het optreden van 
arbeidsongeschiktheid. Deze handelswijze is zeker 
niet zo nauwkeurig als het gebruikmaken van een 
verzekerde portfolio naar schadeoorzaak, echter 

in de zin van Evidence Based Medicine de meest 
nauwkeurig mogelijke benadering. 
Verder zijn veel herverzekeraars internationaal 
actief en hebben ze een reeks verzekeringsartsen 
in dienst op verschillende continenten. Als de 
binnen een herverzekeringsmaatschappij werkzame 
artsen een netwerk vormen, kunnen internationale 
ervaringen met betrekking tot zeldzame ziekten 
worden verzameld zonder dat dit tot kartelrechtelijke 
problemen leidt. In dit verband wordt in het 
medische competentiecentrum van Munich Re 
sinds 2 jaar een internationale en geanonimiseerde 
risicobeoordelingsdatabase voor zeldzame ziekten 
bijgehouden en continu uitgebreid (zie onderstaande 
afbeelding).

Cedenten

Cedenten

Cedenten

Cedenten

Toronto /
Atlanta TokioMünchen

Database
zeldzame
ziekten

Parijs

Londen

Peking

Singapore

Madrid Mumbai Sydney Johannes-
burg

Cedenten

Afbeelding: Een internationaal team van deskundigen is met elkaar verbonden via een interne database voor zeldzame ziekten. Om 
de efficiëntie van de medische risicobeoordeling te vergroten en ook het risico van zeldzame en complexe ziekten adequaat te kunnen 
beoordelen wordt de kennisbasis van zeldzame ziekten systematisch uitgebreid.

Conclusie

Het thema zeldzame ziekten zal niet alleen de 
klinische geneeskunde, het gezondheidsbeleid, 
de ziektekostenverzekeraars en de farmaceutische 
industrie in steeds sterkere mate bezighouden, maar 
ook de verzekeringsgeneeskunde moet deze uitdaging 
aangaan. Patiënten met zeldzame ziekten zullen steeds 
vaker trachten toegang te krijgen tot producten van 
de levensverzekeringssector. Laatstgenoemde heeft 
tot taak het risico van deze aanvragers zo nauwkeurig 
mogelijk te beoordelen (evidence-based risk 
assessment). De verzekeringsgeneeskunde wordt hierbij 
voor een deel met dezelfde uitdagingen geconfronteerd 

als de klinische geneeskunde. Tegelijkertijd bewegen 
verzekeringsartsen zich in een andere juridische en 
structurele omgeving, wat weer nieuwe problemen 
oplevert (bijvoorbeeld netwerken tegenover 
concurrentie). Het is duidelijk dat in een juridisch 
veranderende omgeving - trefwoord antidiscriminatie - 
de verzekeringsgeneeskundige beoordeling 
aantoonbaar en begrijpelijk moet zijn.
Al met al geldt: niet iedere aanvrager met een 
zeldzame ziekte is verzekerbaar binnen de particuliere 
levensverzekeringssector. Maar wanneer de 
verzekeringsgeneeskunde de medische vooruitgang in 

Naam ziekte Hoofdgroepen ziekten Prevalentie Aantal
   projecten

Leukemie, acute myeloïde Rare hematologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 56

Pancreaskanker Rare oncologic disease, Rare gastroenterologic disease 1-5 / 10 000 47

Levercelkanker Rare hepatic disease, Rare oncologic disease 1-5 / 10 000 34

Cystic Fibrose (CF) Rare gastroenterologic disease, Rare genetic disease, 1-5 / 10 000 29

 Rare infertility, Rare respiratory disease

Neuroblastoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease 1-5 / 10 000 27

Medulloblastoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 26

Leukemie, acute lymfoblastische Rare hematologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 24

Duchenne spierdystrofie Rare cardiac disease, Rare genetic disease, Rare neurologic disease,  1-9 / 100 000 23

 Rare eye disease

Non-Hodgkin-Lymfoom Rare hematologic disease, Rare oncologic disease n.v.t. 22

Amyotrofische lateraal sclerose Rare neurologic disease 1-9 / 100 000 20

Myeloom, multipel Rare oncologic disease, Rare neurologic disease,  1-5 / 10 000 17

 Rare hematologic disease

Glioblastoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 17

Netvliesdystrofie Rare eye disease, Rare oncologic disease n.v.t. 16

Wekedelensarcoom Rare oncologic disease n.v.t. 12

Mitochondriopathie Rare developmental defect during embryogenesis, Rare neurologic n.v.t. 12

 disease, Rare genetic disease, Inborn errors of metabolism

Ependyomoom Rare neurologic disease, Rare oncologic disease n.v.t. 11

Retinoblastoom Rare genetic disease, Rare eye disease, Rare oncologic disease 1-9 / 100 000 10

Cardiomyopathie Rare cardiac disease n.v.t. 10
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het oog houdt en haar risicomodellen hierop afstemt, 
zullen de komende jaren en decennia steeds meer 
patiënten met een zeldzame ziekte in aanmerking 

komen voor verzekeringsbescherming via een 
particuliere levensverzekering. Willen we zover komen, 
dan moeten we echter nu al de basis daarvoor leggen.
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D R .  H .W. M .  A N T E N  D R .  M . J . H . M .  H E R P E R S  D R .  F. A . J . M .  VA N  D E N  W I L D E N B E R G
D R .  A . J . A .  D E  L O U W  N E U R O - C H I R U R G I E  C H I R U R G I E - T R A U M A T O L O G I E
N E U R O L O G I E  V E R Z E K E R I N G S G E N E E S K U N D E

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
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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.

orthopedisch chirurgen
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

Binnen 3 weken gepland
Binnen 3 weken retour

Orthopedische keuringen

orthopediealkmaar.nl    ■    keuringenenexpertises.nl 

Wilhelminalaan 12
1815 JD  Alkmaar 
huisnummer 039
telefoon  072 548 2518
fax            072 548 2168
info@keuringenenexpertises.nl
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Impressie 23e GAV-lustrum
Vuur

C. Lelieveld

Op 30 september 2016 vierde de GAV haar 115e 
verjaardag op een zeer stijlvolle locatie:  
Buitenplaats Vaeshartelt te Maastricht. 
Zoals te lezen was in het lustrum-programmaboekje 
begon de geschiedenis van de Nederlandse Vereniging 
van geneeskundig adviseurs niet in Nederland, maar in 
België met een internationaal congres van geneesheren 
verbonden aan levensverzekeringsmaatschappijen. 
Dit congres was in Brussel. Doel was te komen tot 
uniformering van statistieken en formulieren als eerste 
stap op de lange weg naar wetenschap.
Een tweede internationaal congres vond plaats 
in 1901 in de Universiteit van Amsterdam. Dit 
was zeer succesvol. Hierna werd de ‘Association 
Internationale de Médecin-Experts de Compagnies 
d’Assurances’ opgericht, gevolgd door diverse 
nationale comités. Na de nodige verwikkelingen was 
de officiële oprichtingsdatum van de Nederlandsche 
vereeniging van geneeskundig adviseurs van 
levensverzekeringsmaatschappijen op 1 oktober 1910 
een feit.

Na een hartelijk welkom door GAV-voorzitter Monique 
Tolsma-Piegza praatte GAV-penningmeester Jean-
Paul Kurris de diverse presentaties aan elkaar, waarbij 
hij steeds het heden aan het verleden (ten tijde van 
oprichting) koppelde.
Het thema van dit lustrum was ‘Vuur’; die van het 
vorige lustrum was ‘Water’, waarmee de thema’s van  
de volgende twee lustra bekend zijn.

Voorafgaand aan de eerste presentatie nam Jean-
Paul ons mee terug in de tijd naar rond 1910 toen er 
ongeveer 6 miljoen Nederlanders waren. Hij schetste 
de couleur locale van die periode door te wijzen op de 
zedelijkheidswetgeving en het prostitutieverbod van 
het kabinet Heemskerk. Hij noemde de Olympische 
Spelen van 1912 te Stockholm toen vrouwen voor het 
eerst mochten deelnemen aan de tienkamp en aan 
het zwemmen, het ontstaan van de praline (1912), het 
atoommodel van Rutherford, de relativiteitstheorie van 
Einstein en het overlijden van Robert Koch, ontdekker 
van de tuberkelbacterie.
Het woord was daarna aan longarts Jos Rooijackers, 
verbonden aan het Nederlands Kenniscentrum Arbeid 
en Longaandoeningen (NKAL). 
Zijn presentatie heette: ‘Komkommertijd: vuur aan wal 
is nog geen baken’.

Beroepslongaandoeningen (onder andere toxisch 
inhalatietrauma, infecties, allergisch, COPD, 
longkanker) komen vaker voor dan gedacht. Zo is 20% 
van alle longkankers arbeidsgerelateerd en de incidentie 
van COPD neemt disproportioneel toe bij langere 
arbeidsduur.
Een toxisch inhalatietrauma kan ontstaan door 
specifieke blootstelling aan een agens in de 
arbeidssituatie óf door langdurige blootstelling aan een 
agens dat ook in de thuissituatie voorkomt.
Aan de hand van een casus leidde hij ons als een 
Sherlock Holmes door de ziektegeschiedenis van 
een 36-jarige komkommerkweker die dagelijks 
20.000 komkommers verwerkte en die in 2005 zeer 
ernstig ziek werd (ARDS) na een schoonmaakactie 
na lekkage van salpeterzuur. Hij herstelde gelukkig 
volledig, maar twee jaar later was opnieuw sprake 
van forse luchtwegproblemen. Onderzoek door twee 
verschillende gespecialiseerde longcentra leverde twee 
verschillende diagnosen: hypersensitivity pneumonitis 
en toxische bronchiolitis.
Het NKAL werd ingeschakeld. Hun strategie is: stel 
de diagnose, onderzoek de relatie met werk, doe 
blootstellingsonderzoek en ten slotte doe specifieke 
testen. Hun werkwijze is het afnemen van een 
gestructureerde en zorgvuldige arbeidsanamnese 
gevolgd door een uitgebreid (eventueel herhaald) 
werkplekonderzoek met analyse van onder andere het 
productieproces, de algemene hygiëne, gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en analyse van klachten (tijdens 
werk/na werk) en metingen van de longfunctie op 
verschillende momenten (ook ’s nachts). 
Uiteindelijk bleek dat bij de schoonmaakactie in 
2005 salpeterzuur (HNO3) had gereageerd met water, 
waarna zich het extreem toxische stikstofdioxide 
(NO2) gevormd had. De uiteindelijke diagnose was: 
toxische bronchiolitis gevolgd door de ontwikkeling 
van RADS (reactive airways dysfunction syndrome), 
een door werk verergerende vorm van astma. Absoluut 
bewijs voor deze diagnose ontbrak, maar het was 
wel zeer aannemelijk. Symptomen hiervan kunnen 
zich ontwikkelen na een eenmalige (accidentele) 
blootstelling.
Onze komkommerkweker keerde niet terug in zijn werk.

Jean-Paul introduceerde de tweede spreker met 
vermelding van de namen Huntington, Alzheimer en 
Jung.
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Psychiater Maarten van Beem deelde zijn kennis en 
ideeën over burn out in de presentatie: ‘Burn out en 
verwante stoornissen’. De subtitel was: ‘de DSM is zo 
gek nog niet’. 
Aan het begin van zijn presentatie stelde hij 3 vragen:
1. Wat is burn out precies?
2. Is burn out een ziekte?
3. Is er een equivalent voor burn out in de DSM-5?
Hij citeerde Freudenberger (1926) die de eerste definitie 
van burn out gaf: ‘A state of emotional, physical and 
mental tiredness as a result of work conditions’.
Dit ging over emotionele uitputting bij werkenden in 
de zorg. Denk aan Graham Greene ś ‘A burnt-out case’, 
een novelle uit 1960, gesitueerd in een leprakolonie 
in Congo. Het boek gaat over een beroemde architect 
die geen voldoening meer vindt in zijn werk en in 
beroemd zijn en die afreist naar Congo om te gaan 
werken in een leprakolonie. 
Maslach (1946) werkte het concept burn out verder uit 
en onderkende hierbij 3 criteria: 
1. emotionele uitputting 
2. depersonalisatie 
3. gevoelens van afnemende bekwaamheid
Met referte aan de multidisciplinaire richtlijn 
‘Overspanning en Burn out’ van LESA (Landelijke 
Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) uit 2011 
ging hij daarna in op differentiaal-diagnostische 
overwegingen en verschillen tussen burn out en 
depressieve klachten, angststoornis, de somatische 
symptoomstoornis, PTSS en aanpassingsstoornis. Hij 
wees op eventueel co-existent middelengebruik of de 
aanwezigheid van een aandachtgebrekstoornis of een 
autismespectrumstoornis.
Het evenwicht draagkracht-draaglast kwam aan de 
orde. Qua behandeling wees hij op een activerende 
aanpak ofwel: verander of verdwijn.
Aan het slot van zijn betoog gaf hij antwoorden op de 
drie in het begin gestelde vragen:
1. Burn out is een stressgerelateerd probleem.
2. Nee, burn out is geen ziekte. 
3. Nee, er is geen DSM-5 equivalent (volgt uit 2).
Enigszins verbijsterd waren wij aan koffie toe.

Sandra Jongen is plastisch chirurg in het 
Martiniziekenhuis te Groningen. Zij verzorgde een 
presentatie over de reconstructieve behandeling van 
brandwonden, rijkelijk geïllustreerd met foto’s van hoe 
het was en hoe het is geworden. 
In de loop van de afgelopen jaren is er veel veranderd. 
Door een verbetering in intensive care zorg is het 
heden ten dage mogelijk om een patiënt met een 
verbrand lichaamsoppervlak van 70% in leven te 
houden. 
Er zijn drie brandwondencentra in Nederland: in 
Beverwijk, Groningen en Rotterdam.
Per jaar worden in totaal 12.000 patiënten met 
brandwonden gezien op een SEH; 1900 worden 
opgenomen voor klinische behandeling.
Brandwonden worden in ongeveer dezelfde mate 

veroorzaakt door vlammen (ca. 50%) en door hete 
vloeistoffen (ca. 50%).
De grootte en de diepte van brandwonden bepalen 
de ernst. De regel van 9 of wel het percentage 
Totaal Verbrand Lichaams Oppervlak (%TVLO) 
wordt gebruikt ter bepaling van de omvang van de 
brandwond. 
De diepte van de brandwond wordt in 4 gradaties 
aangegeven: 
1.  epidermaal (roodheid, telt niet mee bij vaststelling 

van de uitgebreidheid van de brandwond)
2.  oppervlakkig dermaal (geneest vanzelf, geen 

littekens) 
3.  diepe dermale brandwonden (soms een beetje 

genezing, duurt lang, lelijke littekens)
4. volledige dikte brandwonden (huid nodig om te 

bedekken)
Een indeling van brandwonden in graden wordt alleen 
in Nederland gebruikt.
De behandeling van brandwonden is vanaf het begin 
multidisciplinair (plastisch chirurg, verpleegkundige, 
fysiotherapie, ergotherapie). Doel van de behandeling 
is om contracturen en functiebeperking zo veel 
mogelijk te voorkomen en gericht op hervatten van 
maatschappelijk functioneren.
Reconstructie moet soms vroeg plaatsvinden, 
bijvoorbeeld als vitale structuren bedreigd worden, 
zoals het hoornvlies (kan uitdrogen), of bij ernstige 
contracturen, maar bij voorkeur gebeurt dit in een later 
stadium.
Van brandwonden veroorzaakt door elektriciteit is 
bekend dat deze op het oog lijken mee te vallen, maar 
dat de inwendige schade vaak veel groter en dieper is 
dan verwacht.
De diverse reconstructieve mogelijkheden werden 
uitgelegd met behulp van de ‘reconstructieve ladder’, 
met oplopende moeilijkheidsgraad.
Indien het nodig is om het defect te bedekken 
met huid zijn er diverse mogelijkheden. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van een split skin of mesh 
huidtransplantaat (wordt dan 4-6 keer vergroot). Een 
nieuwe ontwikkeling (de eerste sinds 10-15 jaar) is 
het gebruik van een zogenaamde perforatorlap. In 
de buikhuid bevinden zich bloedvaten die de diepte 
ingaan. Met het bloedvat als steel kan het bijbehorende 
stuk huid gebruikt worden. Dit geeft goede resultaten.
Zij noemde kort de aangezichtstransplantaties. Dit 
gebeurt op zeer strikte indicatie. Vrijwel niemand komt 
in aanmerking. Er is sprake van een zeer grote kans op 
afstoting. Er is een zeer grote kans op maligniteiten. 
Retransplantatie is geen optie.
Er zijn diverse nieuwe technieken; denk aan laser, 
tattoo, haartransplantatie, lipofilling en stamcellen uit 
vetweefsel.
Een reconstructieve plastischchirurgische behandeling 
kan jaren duren, meestal is na een jaar of twee een 
eindsituatie bereikt. Er is vaak een noodzaak voor 
meer operaties. Soms hebben patiënten er op enig 
moment genoeg van en accepteren ze een suboptimaal 
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resultaat. Anderzijds komt het ook voor dat een 
herhaalde vraag om nog meer plastische chirurgie 
geweigerd wordt.
Littekens na brandwonden moeten levenslang verzorgd 
worden met crèmes.

Ter inleiding op de vierde spreker noemde Jean-Paul 
Albert Schweitzer (geboren in 1875), arts, theoloog, 
filosoof en musicus (orgelbeleider bij Bachconcerten). 
Verder was de eerste publieke radio-uitzending op  
13 januari 1910 (Cavaleria Rusticana in New York).
Internist Hans Ablij had zijn presentatie getiteld: ‘De 
medisch adviseur in de opera en het hellevuur’. 
Hans wilde niet geheel voorbijgaan aan de opdracht 
in de vooraankondiging van dit lustrum. Daarin stond 
dat hij het over roken ging hebben.
Hij begon dan ook met een dia waarop stond: Roken is 
slecht. De oversterfte door roken is 50%.
Dit gezegd hebbende nam hij ons mee op een 
spannende muzikale/filosofische rondreis die eindigde 
met een aria. 
Hij begon met een uitweiding over het Vuur van de 
Verlichting.
Wij kennen allemaal Rousseau en Voltaire, maar de 
grootste filosoof uit die tijd was onze eigen Spinoza 
van Sefardisch Joodse afkomst. Hij ontketende 
een revolutie in denken over de wereld; hij was 
de startmotor van de Radicale Verlichting. Hij zei 
onder meer: lichaam en ziel is niet een, God is 
natuur, de mens is de schepper van de Schepper, 
wonderen bestaan niet, zondvloed is tsunami, alles 
is verklaarbaar. Een radicale breuk met religieuze 
dogma’s. 
Via Descartes (cogito ergo sum) en de revolutie in 
de 18e eeuw, de val van het ancien régime en de 
bestorming van de Bastille (1789) met de vrijlating 
van een van de zeven gevangenen, de Marquis de 
Sade, fanatisme, Robespierre, guillotines en Jacobijnen 
kwamen we terecht bij Mozart (1756-1791), componist 
en zzp-er. Zijn vader nam hem mee op een reis door 
Europa die 3½ jaar duurde. In Wenen kreeg Mozart 
een vaste aanstelling. In die tijd had De Beaumarchais 
het blijspel ‘Le nozze di Figaro’ geschreven. Dit was 
een vervolg op het blijspel ‘De barbier van Sevilla’ 
en een regelrecht protest tegen de aristocratie. Het 
was juist vóór de Franse revolutie. Het toneelstuk was 
verboden, maar desondanks componeerde Mozart een 
opera met een libretto van Lorenzo da Ponte, librettist 
aan het Habsburgse Hof. In de opera vinden allerlei 
intriges plaats, maar aan het einde komt het goed. 
Dokter Bartolo speelt als adviserend medicus een 
bescheiden rol in het verhaal.
Hier trok Hans met een knipoog een parallel naar de 
huidige medisch adviseur want: medicus, adviseur, 
dubieus allooi, pecunia non olet, behandelt geen 
patiënten.
De première van ‘Le Nozze di Figaro’ was op 1 mei 
1786 in het Altes Burgtheater in Wenen. Er vonden 
slechts 9 uitvoeringen plaats. Daarna werd hij in 

Praag uitgevoerd, waar het een kaskraker was tot 
eind 1786. Als spin-off kwam de opdracht voor een 
tweede opera: ‘Don Giovanni’ Deze opera had een 
moralistische inslag: Pas op! Losbandigheid eindigt 
in de hel. De kunst van het verleiden staat centraal 
en Don Giovanni is hier een ware meester in getuige 
het feit dat hij Zerlina op haar huwelijksdag met 
een ander weet te verleiden om met hem mee te 
gaan (La ci darem la mano; geef mij je hand). Helaas 
loopt het nu niet goed af, want Don Giovanni 
eindigt in de vlammen van de hel. 
Hans eindigde zijn verhaal met de dia waarmee hij 
begon: roken is slecht en resulteert in 50% oversterfte.
Tot slot liet hij op veler verzoek via Youtube de aria  
’La ci darem la mano’ horen. 
Hij had zelf de opera ‘Don Giovanni’ gehoord in het 
Nationaal Theater te Praag (Narodni Divadlo) en 
adviseerde ons van harte om dit prachtige theater te 
bezoeken, het enige gebouw in Praag met een houten 
skelet.

Jean-Paul noemde voorafgaande aan de een na laatste 
spreker het overlijden van Florence Nightingale (13 
augustus 1910) en de bouw van de Titanic (gezonken 
in 1912).
In ’Wie zijn billen brandt…’ illustreerde advocaat 
Hanco Arnold aan de hand van vier vurige 
voorbeelden dat niet alles is wat het lijkt of wat wordt 
voorgespiegeld.
1. ‘Het brandende huis’ (woningbrand, verzekerde 

overleden, twee jerrycans gevonden, 
benzinesporen door het hele huis gevonden). 
Juridische vraag: Brandstichting? Verwijtbaar? 
Medische vraag: Ontoerekeningsvatbaar? Is dat 
aantoonbaar na overlijden? Er zijn graden van 
ontoerekeningsvatbaarheid: niet, gedeeltelijk of 
volledig. 
Hoe is ontoerekeningsvatbaarheid aan te tonen? 
Een psychiater/expert baseert zich op verklaringen 
van naasten, de huisarts, huisartsjournaalregels en 
eigen gesprek. Hier ontstond een discussie over de 
geheimhoudingsplicht, want welke informatie mag 
worden gedeeld? 
Hoe dan ook, de uitkomst van psychiatrische  
expertise was verminderde toerekenings-
vatbaarheid. Hiermee werd de claim afgewezen. 

2. ‘De wielrenner’, een letselschadezaak. De 
wielrenner claimde zeer veel klachten en een 
aanzienlijk onvermogen. Berichten van de 
schaderegelaar en diverse behandelend medisch 
specialisten wezen consistent anders uit. Juridische 
vraag: heeft de cliënt verkeerde informatie 
verstrekt? Vraag van de rechter: zijn artsen misleid? 
Als middel werd observatie ingezet, waarbij 
bleek dat de wielrenner in de praktijk zijn eigen 
claims weerlegde. Op last van de rechter werden 
nieuwe experts ingeschakeld. Deze stelden op hun 
terrein geen afwijkingen vast. Bovendien vielen 
discrepanties op. In de psychiatrische expertise 
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deed cliënt een beroep op het blokkeringsrecht. 
Het gevolg was het aanwijzen van een nieuwe 
deskundige. Die rapporteerde: geen psychiatrische 
diagnose; twee symptomen wezen op simulatie, een 
mogelijk, een vierde niet. De rechter oordeelde dat 
de klachten na het ongeval aanwezig waren en niet 
daarvoor en dat op dit moment geen klachten meer 
aanwezig waren. Er was dus sprake geweest van 
tijdelijke klachten. 
In de ervaring van de spreker neemt de rechter 
het slachtoffer in bescherming staande tegenover 
een machtige verzekeraar. De oplossing is een 
Salomonsoordeel (een vonnis of uitspraak in 
een lastig geschil dat getuigt van wijsheid en 
spitsvondigheid; geen van de partijen heeft 
ogenschijnlijk een voordeel bij de uitspraak, CL).

3. ‘De kassajuffrouw’. Hier was sprake geweest van een 
gewapende overval. De dader was opgepakt, maar 
beriep zich voor de strafrechter op zijn zwijgrecht. 
De advocaat claimde interne betrokkenheid, 
de overval was in scène gezet. De caissière zou 
geslagen zijn, maar er waren geen objectiveerbare 
bevindingen. Camerabeelden lieten dit niet zien. 
Zij had daarna hervat in werk. Na ontdekking van 
fraude met emballagebonnen werd zij ontslagen.  
Zij kon geen ander werk vinden. Zij claimde PTSS 
en dat de werkgever onvoldoende nazorg had 
verleend.  
Een maand later stootte zij haar hoofd, zij 
viel flauw. Er werd hoofdletsel en volledig 
geheugenverlies geclaimd.  
Medische vraag: Als sprake is van volledig 
geheugenverlies kan dan sprake zijn van PTSS?  
De psychiater meende van niet.

4. ‘De brandende boerderij’. Er was sprake van hevig 
onweer met donder en bliksem. Als sprake is van 
blikseminslag vindt geen technisch onderzoek 
plaats. Er werd dus uitgekeerd. Verrassing: een 
‘huisvriend’ had aanvullende informatie en 
beweerde dat de brand was aangestoken. Technisch 
onderzoek wees daarna uit dat sprake was geweest 
van twee brandhaarden. Ook het tijdsinterval 
klopte niet. Het geld werd teruggevorderd. Maar: 
cliënt zei dat de verklaring verzonnen was. Er 
was sprake van narcolepsie en van hypnagoge 
hallucinaties (levensechte dromen). Vraag: kan 
iemand die lijdt aan narcolepsie met hypnagoge 
hallucinaties dromen dat hij de brand heeft gesticht 
én dat vertellen aan derden? Een brandonderzoeker 
werd ingeschakeld. Uitkomst: brandstichting. 
Juridische vraag: verwijtbaar? Medische vraag: 
ontoerekeningsvatbaar? Uiteindelijke uitkomst: 
volledig toerekeningsvatbaar.

Conclusie: niet alles is wat het lijkt. 

Ter aankondiging van de zesde en laatst spreker haalde 
Jean-Paul De Amsterdammer aan, waarin in 1910 
werd gemeld dat de Vereniging voor spraakgebrekkige 
en achterlijke kinderen geen rijkssubsidie meer kreeg 

voor handenarbeid en gymnastieklokalen.
De laatste spreker was Wessel Visser, directeur van 
Bureau Taal. Hij ging ons voor in zijn welhaast 
cabareteske presentatie: ‘Hoe laat je de vonk overslaan? 
Communiceer begrijpelijk.’
De schrijver moet zich realiseren voor wie hij schrijft 
en wat zijn doel is. Vaak is het doel dat de lezer in 
actie komt, die moet iets doen. Het is dus van belang 
om een tekst te schrijven in begrijpelijke taal. 
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader is 
een richtlijn voor verschillende Europese talen om 
het niveau van iemands taalbeheersing te beoordelen. 
Er worden 6 niveaus onderscheiden: A1, A2, B1, B2, 
C1 en C2. Wessel legde uit dat zijn toehoorders (wij 
dus) op niveau C1 communiceren. Bij niveau C2 
moet je denken aan bijvoorbeeld notariële akten.
Slechts 15% van de bevolking (1 op 7) communiceert 
op niveau C1, de rest op daarondergelegen niveaus. 
Het taalniveau van de bevolking lijkt op een Gausse 
kromme. B1-niveau komt het meeste voor. 60% 
van de mensen kan teksten op niveau B1 begrijpen. 
Er zijn verschillen in taalvaardigheid en het is 
gemakkelijker om het taalniveau van teksten aan te 
passen aan personen dan andersom. Het komt er dus 
op aan om het taalniveau te verlagen met behoud van 
inhoud! Dat betekent nadrukkelijk niet verloedering 
van taal. Integendeel. Als iedereen op B1-niveau 
zou communiceren zou het gemiddelde taalniveau 
stijgen. 
Moeilijke teksten zijn gemakkelijker te schrijven. 
Maar bij veel teksten op C1-niveau begrijpt 60% van 
de Nederlanders 80% van de inhoud niet. Voor een 
goed begrip van een tekst moet je ongeveer 95% 
van de woorden kennen. Dit werd op overtuigende 
wijze gedemonstreerd met een tekst, waarin woorden 
waren weggelaten. Pas als 90-95% van de woorden 
bekend was (getoond werd) werd duidelijk waar de 
tekst over ging. Iedereen leest liever begrijpelijke 
teksten. De enigen die dat niet doen zijn wijzelf 
als het onze eigen teksten zijn. Dat is een valkuil. 
Uit onderzoek bleek dat hoger opgeleiden het 
prettig vinden om een tekst op B1-niveau te lezen. 
Maar C1-niveau is nu eenmaal voorkeursniveau. 
Er is een stukje statusgevoeligheid en een andere 
verklaring is onzekerheidsreductie. Einstein zei 
hierover: als je het niet op eenvoudige wijze kunt 
uitleggen begrijp je het zelf niet. Moeilijke dingen 
op eenvoudige wijze uit kunnen leggen duidt 
op beheersing. Hij introduceerde Joris. Joris had 
als leerling op het lager onderwijs geen interesse 
in leren, niet in taal, ook niet in rekenen. Ook 
later ontwikkelde hij geen belangstelling in deze 
richting. Hij werd stratenmaker van beroep. Hij 
werd een goede stratenmaker. Hij is inmiddels 
55 jaar oud. Aan de hand van voorbeeldteksten 
werd geïllustreerd hoe weinig Joris begrijpt van 
ziekenhuisfolders, correspondentie van de bank of 
teksten op voorlichtingsbrochures. Een folder met 
op de voorkant ‘Kwijtscheldingsmogelijkheid’ neemt 
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Joris niet mee naar huis. Spreekt hem niet aan, zegt 
hem niets. Verander de wervende tekst in: ‘Wilt u 
ook minder betalen?’, dan komt de boodschap wel 
binnen.
Informatie over de aflossingsvrije hypotheek wordt 
vaak niet begrepen en kan tot grote misverstanden 
leiden. Veel mensen verkeren in de abusievelijke 
veronderstelling dat zij na 30 jaar hypotheekrente 
betaald te hebben klaar zijn. 
Aan het einde van de presentatie gaf hij 5 tips waar je 
aan moet denken bij het schrijven van een tekst:
1. Wat is je doelgroep?
2. Wat is je doel?
3. Verzin een pakkende aansprekende titel.
4. Maak korte actieve zinnen.
5. Vermijd vaktaal (tenzij je schrijft voor ingewijden).

Vurig, dorstig en vol goede voornemens over 
toekomstig te schrijven teksten begaven wij ons 

naar de borrel, gevolgd door diner en feest (met 
complicaties).
Zoals blijkt uit deze impressie is schrijver dezes nog 
bezig met internaliseren van de hierboven gegeven 
schrijfadviezen.
Het was een mooi lustrumfeest met veelzijdige, 
verrassende presentaties die aanzetten tot nadenken. 
Mee-naar-huis-neem-boodschappen:
•	 Er	zijn	meer	werkgerelateerde	aandoeningen	dan	

je denkt.
•	 Een	psychiatrische	kijk	op	burn	out	is	verrassend.
•	 Er	is	veel	mogelijk	door	reconstructieve	plastisch-

chirurgische behandeling van brandwonden, 
maar het blijven lelijke wonden. 

•	 De	medisch	adviseur	heeft	zijn/haar	roots	in	 
Dr. Bartolo.

•	 Juristen	en	medici	spreken	een	andere	taal.
•	 Wie	op	eenvoudig	niveau	schrijft	wordt	verstaan.

VOOR HET EERLIJKE, 
MEDISCHE VERHAAL!

•	medische	advisering

•	verzekeringsgeneeskundige	expertise	

•	gericht	medisch	onderzoek

www.1medischadviseur.nl				•			www.verzekeringsgeneeskundige-expertise.nl

1Medisch	Adviseur	bv

Postbus 368

5240 AJ Rosmalen

06-16532821

info@1medischadviseur.nl
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* Voor dit stuk is gebruik gemaakt van de gegevens zoals ze 
door het Verbond in de circulaire inzake de ratificatie zijn 
gepubliceerd en (met toestemming) van het deskundige 
advies van mr E.J. Wervelman.

Op 14 juni 2016 heeft Nederland het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap 
geratificeerd. Nederland had op 30 maart 2007 
het verdrag al ondertekend. De afgelopen jaren is 
onderzocht welke wetten moesten worden aangepast 
vanwege het verdrag. Een belangrijke wijziging was 
de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op 
grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). 
Nederland was een van de laatste landen in Europa 
die het verdrag ratificeerde.
Op 14 juli 2016 trad het Verdrag daadwerkelijk in 
werking. Het College voor de Rechten van de Mens 
treedt op als toezichthouder op de implementatie en 
uitvoering van het Verdrag in Nederland.

Waar gaat dit nu over? 

Uit kamerstukken van 29 juni 2009 valt het volgende 
op te maken: Iedereen moet mee kunnen doen in de 
samenleving. Daar is de Wgbh/cz voor bedoeld. Een 
handicap of chronische ziekte mag geen reden zijn om 
iemand te belemmeren in zijn of haar participatie, of 
anders te behandelen zelfs als daar aanpassingen voor 
nodig zijn. De Wgbh/cz geeft personen met een handicap of 
chronische ziekte het recht gelijke behandeling op te eisen 
als dat recht niet spontaan gegeven wordt. Het kabinet 
concludeert dat de Wgbh/cz de beoogde rechtsbescherming 
biedt. De individuele rechtsbescherming van personen met 
een handicap of chronische ziekte wordt erdoor verbeterd. 
Zo kan de Wgbh/cz ook worden gezien als een stap vooruit 
in het bevorderen van de participatie van personen met een 
handicap of chronische ziekte. 

In Nederland wordt gesproken over een handicap 
en chronische ziekte. Internationaal is dat minder 
gebruikelijk. In Nederland vallen beide begrippen 
onder dezelfde wet en iedere burger geniet 
bescherming onder deze wet. Het gaat dus niet om  

het hebben van een handicap of chronische ziekte 
maar om gediscrimineerd worden. De begrippen 
handicap of chronische ziekte worden in de wet 
niet nader gedefinieerd noch uitgewerkt. Of iemand 
daadwerkelijk belemmeringen of beperkingen 
ondervindt, is afhankelijk van de context waarbinnen 
die geplaatst worden.

Wat betekent dit voor de verzekeringssector?

Het Verdrag is van invloed op de verzekeringssector. 
Artikel 1 van de grondwet is in de Wgbh/cz 
uitgewerkt. De wet verbiedt discriminatie op grond 
van handicap of chronische ziekte. De ratificatie van 
het VN-verdrag betekent dat verzekeraars geen direct 
onderscheid mogen maken op basis van handicap 
of chronische ziekte. Mensen met een handicap of 
chronische ziekte kunnen worden geconfronteerd 
met een slechtere toegankelijkheid van bijvoorbeeld 
levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Voor 
verzekeraars is gezondheid echter een bepalende factor 
voor de risicobepaling van deze producten.

Anders gesteld, voor verzekeraars is het maken van een 
onderscheid bij individuele arbeidsongeschiktheids- 
en levensverzekeringen noodzakelijk om (met name) 
anti-selectie tegen te gaan. Anti-selectie zorgt voor 
het slecht kunnen inschatten van risico’s door 
verzekeraars met als gevolg meer uitkeringen dan bij 
het vaststellen van de premie was begroot, resulterend 
in (te) hoge premiestijgingen of zelfs beperkingen 
van dekkingen. Verzekeraars komen in een negatieve 
spiraal terecht waarmee niet alleen de sector zelf 
ernstig benadeeld wordt. Ook de verzekerde populatie 
trekt uiteindelijk aan het kortste eind. Het gevaar 
bestaat dat verzekeraars bij een hoge mate van anti-
selectie niet langer verzekeringen kunnen aanbieden. 
Selectie is een krachtig instrument om dit te 
voorkomen. De Nederlandse wetgeving biedt daarvoor 
ook ruimte. Uit artikel 7:925 BW volgt dat misbruik 
en oneigenlijk gebruik van een verzekering kunnen 
worden tegengegaan door niet uit te keren aan mensen 
die bij aanvang van de verzekering wisten of konden 

Ratificatie van het VN-verdrag inzake  
rechten van personen met een handicap  

en de verplichtingen die hieruit voortvloeien 
voor (medisch adviseurs van) verzekeraars

N.J.W.O. de Louwere*
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* voor startende zelfstandigen die vanwege hun gezondheid 
niet op een reguliere polis verzekerd kunnen worden 
bestaat ook een vangnetverzekering.

weten dat zij (bijvoorbeeld) arbeidsongeschikt zouden 
worden. Naast het feit dat het bij verzekeren volgens 
de wet gaat om een onzeker voorval moet er wettelijk 
sprake zijn van een onzekere factor bij beide partijen.

Op aandringen van de Kamer heeft het kabinet 
aangegeven dat verzekeraars ook in de toekomst een 
zogeheten indirect onderscheid gaan maken. In de 
praktijk betekent dit dat ze bijvoorbeeld niet verplicht 
zijn iedereen met een handicap of chronische ziekte 
te accepteren of een verzekering aan te bieden tegen 
dezelfde premie. Op voorwaarde dat de verzekeraar 
dat indirecte onderscheid goed onderbouwt. Er moet 
sprake zijn van een objectieve rechtvaardiging. De 
verzekeraar moet het gemaakte indirecte onderscheid 
rechtvaardigen door een legitiem doel. In de 
wetsgeschiedenis wordt het legitieme doel overigens 
geduid als: ‘een solide, betaalbaar en rendabel stelsel 
van verzekeringen’. En de middelen voor het bereiken 
van dit doel moeten passend en noodzakelijk zijn, 
er moet geen minder bezwaarlijke maatregel te 
nemen zijn en de maatregel moet in evenredige 
verhouding staat tot het daarmee nagestreefde doel 
(proportionaliteit). 

Wat betekent dit voor het advies van de 
medisch adviseur?

Een voorbeeld bij mijn maatschappij is wellicht 
illustratief. Medio juni jongstleden, na de ratificatie 
maar vóór de daadwerkelijke inwerkingtreding van 
het Verdrag, belde een kandidaat verzekerde mij 
op. Zij had van de medisch adviseur vernomen 
dat zij (op dat moment) niet verzekerd kon worden 
vanwege een ziekte waar zij op dat moment aan 
leed en waar ze eigenlijk niet mee kon werken. Maar 
ja, ze moest wel, anders kwam er geen brood op de 
plank. Mevrouw begreep het advies van de medisch 
adviseur overigens volkomen, ook zij vond van 
zichzelf dat haar risico op arbeidsongeschiktheid op 
dat moment zeer groot was, maar ze wees mij toch 
fijntjes op het Verdrag en zei dat ze over een maandje 
of zo wel weer zou terugkomen. Dan zouden we haar 
niet meer mogen weigeren. Mevrouw was overigens 
geen advocaat en ik heb haar tot heden ook nog niet 
teruggezien. Mevrouw bevestigde dat de medisch 
adviseur haar overtuigend had kunnen uitleggen 
waarom in haar specifieke geval een aanbieding op 
dat moment niet mogelijk was. Vervolgens heb ik 
haar uitgelegd (in wat vriendelijker bewoordingen) 
dat een verzekeraar altijd al het recht had en nog 
steeds heeft om zelfselectie, misbruik en oneigenlijk 
gebruik van een verzekering te voorkomen. Ook dat 
staat in de wet. Nu is deze casus wel heel zwart wit 
en vrij evident, zo zijn ze zeker niet allemaal. Mijn 
vrees is dat de ratificatie wel een opmaat is voor 
nog veel meer van dergelijke casus gevolgd door 
rechtszaken, maar dat terzijde. Jurisprudentie dient 
zich te vormen op dit onderwerp.

De feiten en omstandigheden van een concreet 
geval zijn in ieder geval bepalend op welke 
gronden de medisch adviseur zijn advies 
verstrekt. ‘Algemene gezichtspunten’ zijn niet 
van belang bij de beoordeling of er een objectieve 
rechtvaardigingsgrond bestaat. Het maken van (een 
indirect) onderscheid kan onder omstandigheden 
gerechtvaardigd zijn, maar de medisch adviseur dient 
dan wel de feiten ter rechtvaardiging daarvan aan 
te dragen. De verzekeraar draagt de bewijslast. In 
bovengenoemde casus was er al (bijna) sprake van 
arbeidsongeschiktheid hetgeen uitstellen van de 
aanvraag rechtvaardigde. Maar er was waarschijnlijk 
geen sprake van een chronische ziekte. Dat is in het 
kader van de Wgbh/cz natuurlijk als eerste van belang. 

Het doel van de maatregel was legitiem in de zin van 
voldoende zwaarwegend. Bij een definitief afstel om 
mevrouw te verzekeren op een reguliere polis* zou dat 
toch zeker anders geweest zijn. 
Zij leed aan een ziekte met beperkingen die met een 
ingreep mogelijk van voorbijgaande aard waren. 
Een definitief afstel zou niet beantwoorden aan de 
daadwerkelijke behoefte van de verzekeraar noch 
verzekerde. Het zou waarschijnlijk te zwaar en dus 
niet gerechtvaardigd zijn geweest. En wellicht ook 
discriminerend. 
De door de medisch adviseur voorgestelde beperkende 
bepaling was geschikt om het doel te bereiken en 
stond in evenredige verhouding tot het daarmee 
nagestreefde doel (proportionaliteit). In het kader 
van proportionaliteit en handicap of chronische 
ziekte dient de medisch adviseur bij adviseren van 
bijvoorbeeld een clausule tot expiratiedatum van de 
polis zich af te vragen in welke mate dit verzekerde 
treft als hij/zij ondanks handicap of chronische 
ziekte jarenlang nog zonder problemen zou kunnen 
functioneren. Zou er een ander middel (tijdelijke 
clausule, premieopslag, langere eigen risicoperiode, 
ander criterium) toe te passen zijn dat minder 
discriminerend werkt (subsidiariteit)? 

Het advies (of de aanbieding van de verzekeraar) 
dient passend en noodzakelijk te zijn en moet als 
zodanig verwoord worden. ‘U heeft een Morbus 
Chronicus en daarom kunnen wij u niet accepteren’ 
is te breed geformuleerd. ‘U heeft Morbus Chronicus 
en op grond van beschikbare (te benoemen) 
wetenschappelijke data en actuariële gegevens van 
de maatschappij is er een zodanig hoge kans op 
arbeidsongeschiktheid dat wij u alleen een aanbod 
kunnen doen met een uitsluitingsclausule’ is een 
voorbeeld van hoe het eindproduct van het advies 
van de medisch adviseur (of maatschappij) er uit zou 
kunnen zien.
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Evidence-based advies?

Het zal niet eenvoudig zijn voor een medisch 
adviseur in alle omstandigheden tot ‘het meest 
optimale’ advies te komen. Want hoe evidenced-
based kan de medisch adviseur adviseren? Een ‘ik 
weet het eigenlijk niet en omdat ik het niet weet 
kan ik niet adviseren en dus kan er geen acceptatie 
plaatsvinden’ zal de toets der kritiek zeker niet 
kunnen doorstaan. De beschikbaarheid van 
medische, actuariële en statistische gegevens zal 
echter niet in alle casus even uitputtend zijn om tot 
de hoogste graad van bewijs te komen. Maar er is 
wel veel ervaring aanwezig bij medisch adviseurs die 
in de sector werken. Expert opinion is belangrijk. 
Ook in de behandelende geneeskunde is expert 
opinion een groot goed. Ook de behandelende sector 
werkt niet in de volle breedte met evidence van het 
hoogste niveau. Expert opinion, daar zullen wij het 
in hoofdzaak mee moeten doen, naast uiteraard de 
aanwezigheid van statistische en actuariële gegevens. 
Verzekeraars doen immers niet ‘zomaar wat’. 

De sector en onze beroepsvereniging staan niet 
stil. Op het gebied van arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen (AOV) zijn de GAV en het Academisch 
Centrum voor Private Verzekeringen (ACPV) van 
het Universitair Medisch Centrum Groningen 
(UMCG) in samenwerking met het Verbond gestart 
met een haalbaarheidsstudie naar een verzekeraar 
overstijgend dataregister AOV. Een dergelijk register 
moet de medisch adviseur van de verzekeraar beter 
inzicht geven in de factoren die van invloed zijn 
op arbeidsongeschiktheid, het onderling verband 

van deze factoren en hun effect op onder andere de 
verzekeringsmogelijkheden van klanten. Ook wordt 
gewerkt aan de revisie van de bekende richtlijnen 
bij medische acceptatie. Oplevering van het 
hoofdstuk ‘Psychische klachten’ in deze vernieuwde 
wetenschappelijke richtlijn voor medisch advies bij 
AOV acceptatie wordt in het voorjaar 2017 verwacht. 

Op het gebied van Leven zijn de levensverzekerings-
mogelijkheden voor mensen met familiare 
hypercholesterolemie en HIV sterk verbeterd/ 
mogelijk geworden, ook wordt gewerkt aan 
verbeteren van de verzekerbaarheid van mensen met 
kanker.

Advies?

Wellicht is bij uw advieswerk in het kader van de 
Wgbh/cz de volgende checklist bruikbaar:
1. Is er sprake van een handicap of chronische 

ziekte?
2. Levert deze voor de maatschappij die u adviseert 

een verhoogd risico op bij acceptatie?
3. Bestaat er een legitiem doel om het geconstateerde 

verhoogde risico niet op normale voorwaarden te 
accepteren?

4. Welke middelen bestaan er om het doel te 
bereiken?

5. Zijn die middelen passend en noodzakelijk voor 
dat doel?

6. Is het doel met minder bezwarende maatregelen te 
bereiken?

7. Staat het voorgestelde middel in evenredige 
verhouding tot het daarmee nagestreefde doel?

Impressie ICLAM 2016
Van China naar Cyborg

C. Lelieveld

Van 23 tot en met 25 mei 2016 vond het 25e 
ICLAM Congres plaats in het Maastricht Exhibition 
and Congress Centre (MECC). ICLAM betekent: 
International Committee for Insurance Medicine. 
ICLAM organiseert iedere drie jaar een congres met 
mondiale erkenning en mondiale participatie. 
Het was de vierde keer dat dit congres in Nederland 
plaatsvond (1901 Amsterdam, 1958 Scheveningen en 
1989 Den Haag).

De internationale verzekeringsindustrie ziet 
zich geconfronteerd met een groot aantal 
uitdagingen welke de behoefte aan expertise in 
verzekeringsgeneeskunde benadrukken. Evidence-
based acceptatie en claimbeoordeling, snelle en 
adequate aanpassing aan nieuwe wet- en regelgeving 
en medische ontwikkelingen en transparantie 
zijn sleutelvereisten in verzekeringsgeneeskunde 
wereldwijd.
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De ICLAM-congressen brengen honderden 
verzekeringsartsen, tussenpersonen, 
claimbeoordelaars, actuarissen vanuit de hele wereld 
met elkaar in contact zowel voor wetenschappelijke 
discussie als in sociale programma’s.
De onderwerpen zijn zeer divers en omvatten niet 
alleen medisch wetenschappelijke lezingen, maar 
ook meer verzekeringstechnische aspecten.
Hieronder volgt een indruk van enkele presentaties; 
dit is slechts een fractie van het totale aanbod. Maar 
ja, je kunt maar op een plaats tegelijk zijn. 

De eerste plenaire sessie was niet geprogrammeerd. 
Deze werd gepresenteerd in de Chinese taal.  
Dr. Jinyuang, president van de Insurance Association 
of China kwam het podium op gevolgd door een 
dame die zich direct in de coulissen verschanste. 
Iedereen dacht aan een openingsgrap, maar dat 
was niet zo, want toen dr. Jinyuang na een paar 
zinnen zweeg volgde een Engelse vertaling van de 
onzichtbare dame vanuit de coulissen. Dit bleef zo 
gedurende de gehele voordracht. 
Het ging over de constante en snelle groei van de 
economie in China in de afgelopen dertig jaar en 
daarmee ook van China’s verzekeringsindustrie. In 
2015 hoorde de Chinese verzekeringsmarkt tot de 
drie grootste ter wereld. 
Een overzicht werd gegeven van de huidige stand 
van zaken, de noodzaak voor snelle verdere 
ontwikkelingen en toekomstige trends.
Er komen steeds meer op internet beschikbare 
verzekeringsproducten. Door online beschikbaarheid 
veranderen de traditionele kanalen snel. Ondanks de 
bereikte resultaten en de goede start zijn er zaken die 
een oplossing behoeven, bijvoorbeeld ontwikkeling 
van veiligheids- en beschermingsproducten en after 
sales service.
Samenvattend heeft er in de periode van 2011 
tot 2015 in China een enorme uitbreiding 
plaatsgevonden van verzekeringen via het internet. 
Dit maakt grote ontwikkelingen door. Er zijn nog 
wat uitdagingen die de aandacht behoeven.

Professor Frank Furedi, hoogleraar sociologie aan 
de Universiteit van Kent in Engeland hield een 
voordracht getiteld ‘The Future of Risk: Insurance 
and Uncertainty in the Territory of the Unknown’.
Hij onderscheidde ‘known’s’, ‘unknown’s‘ en 
‘unknown unknown’s‘. Hij besprak de relatie tussen 
onzekerheid, kennis en risico’s. Onzekerheid is geen 
probleem, het is een kans.
In geval van risico kun je de mate van 
waarschijnlijkheid van verschillende uitkomsten 
berekenen. Er is sprake van onzekerheid als 
waarschijnlijkheden niet bekend zijn. 
Dus door uitbreiding van kennis kan onzekerheid 
worden omgevormd tot een risico.
Vertrouwen in de autoriteit van kennis en 
wetenschap vermindert fatalistische attitudes ten 

aanzien van onzekerheid. Hoe minder wij weten, 
hoe onzekerder wij ons voelen. Naarmate wij ons 
realiseren hoe weinig wij weten, vrezen wij de 
toekomst des te meer.
Een tweetal strategieën werd tegenover elkaar 
geplaatst: de veerkracht (resilience) geleide respons 
en de kwetsbaarheid (vulnerability) geleide respons. 
De veerkrachtgeleide respons verandert onzekerheid 
in waarschijnlijkheden die kunnen worden 
berekend en zet aan tot actieve openbare oriëntatie. 
De kwetsbaarheidgeleide respons verschuift naar 
onzekerheid en passiviteit, mensen en instellingen 
worden tot doelen.
De veerkrachtgeleide respons moet leidend zijn in 
de huidige eeuw van economische onzekerheid op 
wereldniveau. Feitelijk is er geen alternatief. 
Take home message: kijk naar de jeugd/jongere 
generatie.

Harald Merckelbach, hoogleraar psychologie te 
Maastricht, besprak vijf mythen over het veinzen 
van ziekten en waarom wij daarin geloven. Het ging 
over malingering. Hij ontzenuwde de vijf mythen.
1. Malingerers zijn gemakkelijk te herkennen. Niet 

waar! Malingering is moeilijk objectiveerbaar. 
De klinische blik geeft relatief veel fout positieve 
resultaten en betrekkelijk weinig ‘hits’.Het belang 
van symptoomvaliditeitstests kan niet worden 
onderschat

2. Malingerers zijn zeldzaam. Dat klopt niet.  
Uit onderzoeken kwamen getallen naar voren 
variërend tussen zeven en zestien procent!

3. Malingerers vallen gemakkelijk uit hun rol.  
Klopt niet. Er zijn legio voorbeelden van 
malingerers die hun gedrag gedurende lange  
tijd tot in het extreme volhouden.

4. Malingerers zijn ziek. Klopt ook niet.  
Uit onderzoek (symptoomvaliditeitstest) naar 
medisch onverklaarde neurologische symptomen 
bleek dat vijftien procent van patiënten met een 
hersenbeschadiging onderuit ging. Bij degenen 
zonder hersenbeschadiging was dit ongeveer twee 
keer zo veel.

5. Don’t confront, be nice. Niet doen.  
Onderzoek wees uit dat simulanten bij 
confrontatie met hun gedrag minder vaak 
volhardden in klachtoverdrijving. 

Behandelend artsen geloven deze mythen maar al te 
graag omdat zij ervan uitgaan dat zij de regie voeren 
over de patiënt in plaats van andersom (wat de 
veinzer probeert te bereiken). 
Misinterpretatie van veinzen door rechtsinstellingen 
kan leiden tot onterechte kritiek op artsen die 
veinzen als reële diagnostische optie benoemen. 
Voor wie meer wil lezen raadde Merkelbach het boek 
‘Simulanten’ aan van Anton Tsjechov. 

Dr. Pieter Jelle Visser, Alzheimer Centrum, VUmc te 
Amsterdam, wees op het belang van vroege opsporing 
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van de ziekte Alzheimer (in 2015 190.000 patiënten 
in Nederland, 10 miljoen in Europa en 46 miljoen 
wereldwijd). 
Het normale beloop is een asymptomatische periode 
van vijftien jaar gevolgd door een periode met 
geheugenproblemen van vijf jaar en ten slotte een 
periode van zes jaar vanaf de start van dementie tot 
aan het overlijden. Ook in de asymptomatische fase is 
er een verhoogde mortaliteit (drie keer zo hoog), vooral 
indien sprake is van amyloïdstapeling in de hersenen.
Samenvattend: Alzheimer komt vaak voor, de duur 
van het eerste (asymptomatische) begin tot aan 
overlijden is vijfentwintig jaar en er zijn hoge kosten 
aan verbonden.

Professor dr. Johan Mackenbach, Erasmus Medisch 
Centrum te Rotterdam besprak in zijn presentatie 
‘Global trends in life expectancy: roads into an 
uncertain future’ de spectaculaire toename van 
de levensverwachting door terugdringen van de 
mortaliteit. En het gaat maar door, het einde van deze 
ontwikkeling is nog niet in zicht.
Oorzaken voor de toename van de levensverwachting 
zijn: 
1. toename van de levensverwachting bij de geboorte, 
2. economische groei, verbeterde 

levensomstandigheden en afnemende armoede,
3. terugdringing van tabakgebruik en andere 

gezondheidspolitiek.
Wij liepen tot voor kort in Nederland voorop, maar wij 
werden ingehaald door Japan.
Er heerst onzekerheid over toekomstige 
ontwikkelingen in levensverwachting. Het verschil in 
ideeën daarover tussen pessimisten en optimisten is 
groter dan zes jaar.
Volgens Gompertz, een actuaris uit de 19e eeuw is er 
een lineaire relatie tussen de mortaliteit en de leeftijd 
vanaf het dertigste tot veertigste levensjaar. Dit heet 
‘the law of mortality’. Deze wet stelt dat de kans op 
doodgaan iedere acht jaar verdubbelt. Dit geldt tot het 
tachtigste levensjaar, daarna duurt het langer.

Eye-opening en nieuw (voor mij althans ) was de 
presentatie: ‘Rise of the Cyborgs. A biohacking primer’ 
door Aamer Fattah, executive manager, insurance risk 
research (& medical scientist) uit Australië. 
In the Oxford Dictionary wordt een cyborg als volgt 
gedefinieerd: ‘a fictional or hypothetical person whose 
physical abilities are extended beyond normal human 
limitations by mechanical elements built into the 
body’. Dus: mens + machine, human augmentation. 
Denk bijvoorbeeld aan de Borg uit de Star Trekserie of 
aan de man van zes miljoen. Cyborg is afgeleid van 
‘cybernetic organism’.
Biohacking zou je kunnen definiëren als optimaliseren 
van je lichaam door gebruik van biologie en 

technologie, ook wel ‘klooien aan je lijf’. 
Vandaag de dag wordt de grens tussen science fiction 
en werkelijkheid steeds vager. Biohacking is een 
toenemend fenomeen dat de manier waarop wij leven 
en met elkaar omgaan significant kan veranderen. 
Als biohacking steeds meer voorkomt kan dit een 
uitdaging (moreel, ethisch en wettelijk) vormen voor 
de maatschappij en voor verzekeraars.
Medische toepassingen zijn bijvoorbeeld deep 
brain implants en exoskeletons. Civiel/industrieel 
kun je denken aan een onderhuidse chip. Deze 
ontwikkelingen brengen nieuwe risico’s en nieuwe 
kansen. Nieuwe wetgeving op het gebied van 
(bescherming van) privacy moet worden ontwikkeld.
Stof om over na te denken.

De daaropvolgende presentatie door  
Ine van Hoyweghen, hoogleraar sociologie aan de 
Universiteit van Leuven was getiteld:  
‘Big data, small solidarity’?
Hierin ging het over solidariteit in tijden van 
‘predictive modelling’ uitgaande van Big Data.
Predictive modelling is een proces om een statistisch 
model van toekomstig gedrag te maken.
Men spreekt over Big Data wanneer wordt gewerkt 
met een of meer datasets die te groot zijn om met 
reguliere databasemanagementsystemen onderhouden 
te worden. Big data spelen een steeds grotere rol. De 
hoeveelheid die opgeslagen wordt groeit exponentieel.
In de verzekeringen zoals wij die nu kennen speelt 
de solidariteitsgedachte een cruciale rol. Deze 
nieuwe ontwikkelingen zijn een uitdaging voor de 
kennistheorie/statistieken en solidariteit. 
Want: No wearable device, no life insurance?
Hoe verhoudt dit zich tot privacy? 

Behalve de zeer gevarieerde plenaire en overige 
presentaties was er ruim tijd en gelegenheid 
om collegae uit andere landen/werelddelen te 
ontmoeten. Ook voor sociale activiteiten was tijd 
ingeruimd, waaronder een sportieve steptocht door 
de mergelgrotten van Zuid-Limburg. Zeer de moeite 
waard. Het Kruisherenhotel vormde een prachtig 
decor en een schitterende ambiance voor de feestelijke 
opening van het congres, dat op nog feestelijker wijze 
werd afgesloten met een galadiner en feest op een 
prachtige lokatie in Lanaken in België.
Het geheel overziend was het een prachtig en 
veelzijdig congres met zeer diverse vooraanstaande 
sprekers en experts afkomstig uit de hele wereld. 
Spijtig is dat je niet alles kunt volgen en dat je keuzes 
moet maken. Gelukkig waren alle sprekers zeer de 
moeite waard.
Hulde aan de organisatie!
Het volgende ICLAM-congres vindt plaats in Mumbai 
in 2019.
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Over de vermeende traumatische hernia
Een neurochirurgische visie

J.A. Grotenhuis*

Een tussenwervelschijf is samengesteld uit vier 
elementen: de nucleus pulposus in het centrum, 
de annulus fibrosus als een dikke envelop die de 
gelatineuze nucleus pulposus in het midden bevat, 
de kraakbenige plaat van het wervellichaam aan 
de boven- en onderzijde en de ligamenten die 
zich concentrisch rondom de annulus fibrosus 
bevinden. Discusdegeneratie komt zeer frequent 
voor, en ook al op jonge leeftijd, en de prevalentie 
ervan neemt ook met vorderende leeftijd toe. 
In een Deense studie1 werd al bij een derde van 
de 13-jarigen op MRI-scan degeneratie van de 
discus vastgesteld. Een Finse studie2 toonde aan 
dat de helft van alle 21-jarigen al tenminste één 
gedegenereerde discus heeft en bij een kwart al 
sprake is van een bulging disc. In een review van 
de beschikbare literatuur3 kwam naar voren dat 
discus degeneratie bij 20-jarige asymptomatische 
personen in een prevalentie van 37% werd 
gezien en dit steeg tot 96% bij 80-jarigen. Voor 
een bulging discus waren die percentages 30% 
respectievelijk 84%, voor een discusprotrusie 
29% en 43% en voor fissuren in de annulus 
fibrosus was die 19% en 29%. Een meta-analyse 
van diezelfde groep4 liet wel zien dat discus-
uitstulping, -degeneratie, -protrusie, Modic 
veranderingen, en spondylolyse vaker voorkomen 
bij volwassenen van jonger dan 50 jaar met 
rugklachten in vergelijking met asymptomatische 
individuen.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 
termen voor discusproblemen: hernia, 
gescheurde discus, discusprolaps, discusbulging, 
discusprotrusie, verschoven discus, en hoewel er 
verschillen zijn tussen bijvoorbeeld een protrusie 
en een daadwerkelijke hernia worden deze termen 
toch vaak door elkaar heen gebruikt. Maar al deze 
termen houden in dat de nucleus pulposus naar 
achteren is verplaatst en druk kan uitoefenen 
op een zenuwwortel of het ruggenmerg. Een 
lumbale discusaandoening is meestal het gevolg 
van leeftijdsgerelateerde veranderingen, maar 
de aandoening wordt ook beïnvloed door de 
levensstijl, genetische aanleg, roken, voeding 
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en lichamelijke activiteit. Daarnaast is echter 
door onderzoek wel vast komen te staan dat 
degeneratie van de tussenwervelschijven al 
vroeg begint. Verminderde bloedtoevoer naar de 
tussenwervelschijf in de eerste helft van de tweede 
levensdecade lijkt daarbij de initiator te zijn voor 
de teloorgang van de weefselintegriteit.

Fibreuze transformatie van de nucleus pulposus, 
disorganisatie in de annulus fibrosus en 
veranderingen in de werveldekplaten treden 
al in de twee eerste levensdecades op. Al vroeg 
treed spleetvorming in de nucleus pulposus op 
die uiteindelijk al voor het twintigste levensjaar 
leiden tot radiaire en concentrische scheurtjes. 
Dit is het meest uitgesproken in de onderste 
lumbale wervels. In de loop van vele jaren 
kunnen deze kleine scheurtjes samenvloeien 
tot een grotere scheur. Ook de nucleus pulposus 
zelf gaat scheurtjes vertonen en het gelatineuze 
materiaal kan door bewegingen (die gepaard 
gaan met verhoging van de intradiscale druk) 
water en glycoproteïnen verliezen waardoor de 
hoogte van de tussenwervelruimte afneemt die 
weer een uitstulping van de annulus tot gevolg 
heeft. Het lichaam reageert daarop met sclerose 
van de werveleindplaten (die op een MRI-scan als 
zogenaamde Modic veranderingen te zien zijn) en 
vorming van osteofyten. 
Aangezien deze laesies relatief prevalent zijn 
bij zowel symptomatische en asymptomatische 
personen is het moeilijk te bepalen of de 
aanwezigheid van een annular tear op MRI-
beelden daadwerkelijk een verklaring is voor 
aangegeven klachten. Echter is wel aangetoond 
dat een annular tear optreedt in de vroege 
fase van een discusdegeneratie en ook gepaard 
gaat met een versnelde discusdegeneratie in 
vergelijking met personen zonder een annular 
tear. 

Pfirrmann et al.5 hebben een MRI-scan 
gradering voorgesteld voor discusdegeneratie in 
verschillende stadia (tabel 1).
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Table 1: Classification of intervertebral disc from I to V by assessing its structure, nucleus, signal intensity and 
disc height.

 Type Structure Nucleus Signal intensity Disc height

 I Homogenous Light Hyperintense Normal

 II Heterogeneous with horizontal line Light Hyperintense Normal

 III Heterogeneous, grey Dark Intermediate Normal

 IV-a Heterogeneous, grey Dark Intermediate Reduced

 IV-b Heterogeneous, black Lost Hypointense Reduced

 V Heterogeneous, black Lost Hypointense Collapsed

Het lumbosacraal radiculair syndroom, veroorzaakt 
door een lumbale hernia nucleï pulposi, is een veel 
voorkomend probleem met een jaarlijkse incidentie 
van 5 per 1000 personen, d.w.z. jaarlijks ontwikkelen 
ongeveer tussen de 70.000 en 85.000 mensen in 
Nederland een lumbosacraal radiculair syndroom. In 
de loop van de eerste zes weken is bij zestig tot tachtig 
procent van de patiënten met een eerste periode van 
uitstralende pijn de klacht dusdanig afgenomen dat de 
patiënt niet meer gehinderd zal worden door zijn of 
haar lichamelijke beperking.

Acute herniatie van de discus veroorzaakt radiculaire 
pijn (dat wil zeggen pijn uitstralend in het been) 
door middel van chemische radiculitis waarin 
glycoproteïnen en fosfolipasen die uit de nucleus 
pulposus vrijkomen de zenuwwortel prikkelen, naast 
de directe mechanische druk van het uitpuilende 
weefsel van de discus. Interleukine 6 en stikstofoxiden 
worden ook vrijgegeven uit de nucleus en ook zij 
spelen een rol in de inflammatoire cascade. De 
chemische radiculitis is een belangrijk element in 
de pijn die door een HNP wordt veroorzaakt want 
zenuwwortelcompressie alleen is niet altijd pijnlijk, 
tenzij het dorsale ganglion wordt gecomprimeerd. 
Herniatie kan leiden tot zenuwdemyelinisatie met als 
gevolg neurologische symptomen.

In acuut optredende lumbale discusherniaties is er 
veelal sprake van acute rugpijn die in uren tot hooguit 
een paar dagen overgaat in een uitstralende pijn in 
het been. Een lumbale HNP kan na de initiële acute 
fase worden geresorbeerd en studies documenteren 
dat een dergelijke resorptie frequent optreedt 
en dit ondersteunt wederom het kiezen van een 
conservatieve behandeling als er geen sprake is van 
ernstige neurologische uitval.

Een acute herniatie door trauma kan theoretisch bij 
een voordien volledig intacte discus optreden maar 

aangezien er al vroeg in het leven degeneratieve 
veranderingen optreden zal er vrijwel altijd sprake 
zijn van een traumatische verandering in een al door 
degeneratie veranderde discus.

Daarom is het wetenschappelijk ook juist om te 
stellen dat herniatie meestal gebeurt secundair aan 
eerder ontstane scheurtjes in de omgevende annulus 
fibrosus en slechts uiterst zelden ontstaat uit één 
enkel traumatisch incident. Acute traumatische 
lumbale HNP door een hoogenergetisch trauma 
en zonder bijkomende wervelfractuur is wel 
beschreven maar gaat dan vrijwel altijd gepaard 
met neurologische uitvalsverschijnselen tot een 
caudasyndroom aan toe. Er zijn echter ook gevallen 
beschreven van een traumatische lumbale HNP door 
een laag-energetisch trauma (val, sprong, et cetera) 
en dan treedt er initieel een ruptuur van zowel de 
annulus fibrosus als ook de nucleus op en pas later 
perforeert de nucleus door deze ruptuur naar buiten 
toe. Bij beeldvorming, middels CT-scan, maar nog 
veel nauwkeuriger middels MRI-scan kan men 
zulke traumatische veranderingen vaststellen, hetzij 
direct (bijvoorbeeld hematoomvorming) of indirect 
(bijvoorbeeld door luchtinclusies in de schijf en op 
de MRI-scan, vooral als het uitpuilende deel nog zeer 
vochthoudend is, hetgeen past bij herniatie van een 
voordien gezonde nucleus pulposus).

In de medicolegale literatuur wordt een trauma als 
meest waarschijnlijke casu quo meest bijdragende 
oorzaak van een discusherniatie erkend als aan 
bepaalde criteria wordt voldaan. Dit zijn de drie 
criteria volgens Junghanns6 iets uitgebreider maar in 
wezen niet anders beschreven dan in de zes criteria 
van Breslau7. Zijn criteria een, twee en drie zijn iets 
uitgebreider dan het eerste criterium van Junghanns, 
criterium vier komt overeen met criterium twee 
van Junghanns en criterium zes komt overeen met 
criterium drie van Junghanns. Zijn criterium vijf: 
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de diagnose van een hernia moet vaststaan is te 
verklaren uit het feit dat Breslau de criteria beschreef 
in 1959, toen de beeldvorming nog geheel anders was 
dan nu met MRI-scan en het niet altijd eenvoudig was 
om de definitieve diagnose van een hernia te stellen. 
De criteria zijn als volgt: 
 - ten eerste dient er sprake te zijn van een adequaat 

trauma (de krachtsinwerking dient voldoende 
groot te zijn, plotseling en onvoorzien, zo zal 
bijvoorbeeld struikelen of een val over een drempel 
veelal als niet adequaat worden beschouwd);

 - ten tweede dienen de herniaklachten (dat wil 
zeggen de radiculaire pijn) zich in vrijwel directe 
aansluiting aan het trauma te manifesteren (dat 
wil zeggen niet pas weken of maanden na een 
trauma) en

 - ten derde mag er in de voorgeschiedenis geen 
sprake zijn van eerder opgetreden klachten 
die duiden op de aanwezigheid van een 
discusherniatie (met andere woorden een eerder 
opgetreden casu quo vastgesteld radiculair 
syndroom).

In de NOV richtlijn zijn deze criteria zelfs nog iets 
uitvoeriger en strikter omschreven en geldt voor de 
beoordeling omtrent een mogelijke traumatische 
hernia het volgende:
Men dient per casus te overwegen of het trauma de 
oorzaak kan zijn van een geïsoleerde HNP. Daartoe 
moet voldaan zijn aan alle volgende voorwaarden:

1. De diagnose HNP zonder enig ander traumatisch 
letsel (fractuur en/of luxatie) in de betrokken of 
aangrenzende segmenten moet vaststaan.

2. Er mag geen twijfel bestaan over de realiteit van 
het ongeval dat goed gedocumenteerd dient te zijn.

3. Het trauma moet aanleiding hebben gegeven tot 
een mechanisch goed te begrijpen aanzienlijke 
inwerking van geweld op de wervelkolom, direct  
of indirect.

4. Radiculaire klachten, moeten binnen 24 uur na 
het ongeval zijn ontstaan en zijn gedocumenteerd 
(behoudens bij coma).

5. Uit de voorgeschiedenis blijken geen argumenten 
voor het bestaan van een discushernia in het 
betreffende of het aangrenzende niveau.

De punten vier en vijf zijn overigens punten van 
een voortgaande discussie. In de literatuur worden 
verschillende termijnen genoemd. Vooral wat betreft 
punt vier stellen sommige auteurs zelfs nog extremer 
vast dat de radiculaire klachten onmiddellijk ten tijde 
van het ongeval moeten zijn begonnen, anderen gaan 
er op fysiologische gronden van uit dat de chemische 
radiculitis ten gevolge van de herniatie ook pas enkele 
dagen later de radiculaire klachten zullen geven en 
accepteren derhalve een termijn van maximaal een 
week na het trauma. In case reports8-10 bleek echter dat 
op een MRI-scan op de dag van het ongeval alleen een 

ruptuur van de annulus fibrosus en nucleus pulposus 
zichtbaar was en pas vele weken later de nucleus 
daadwerkelijk begon uit te puilen en door de annulus 
naar buiten sekwestreerde. Deze auteurs stellen dat 
de termijn waarop de daadwerkelijke radiculaire 
klachten zich manifesteren zeer individueel is en bij 
hoogenergetisch letsel vroeger en bij laagenergetisch 
letsel later zal optreden.

Beeldvorming middels MRI-scan geeft belangrijke 
informatie over de anatomische veranderingen 
in de wervelkolom en heeft meer dynamische 
beoordelingen mogelijk gemaakt en helpt ook bij 
vaststelling van degeneratieve en traumatische 
veranderingen11-15. Op een MRI-scan zal een 
traumatische herniatie van een anderszins nog 
intacte schijf, bijvoorbeeld door een aanrijding 
of val van grotere hoogte, er anders uitzien 
dan een herniatie als gevolg van het normale 
verouderingsproces.

Op een MRI-scan van een niet gedegenereerde 
tussenwervelschijf is deze op de T2-gewogen 
opnames wit van kleur, de discus is vochthoudend. 
Bij degeneratie verdwijnt het water uit de discus en 
wordt de discus op de MRI-scan donkerder, bijna 
zwart. Als de MRI-scan een uitpuilende hernia toont, 
die wit is, had deze dus kennelijk geen of weinig 
vocht verloren16-18.

Een discus die uitpuilt als gevolg van het normale 
verouderingsproces (degeneratieve discopathie) 
verliest het water geleidelijk, over een periode van 
vele maanden, of eerder zelfs jaren. Een hernia die 
er donker uitziet op een MRI-scan is er een die het 
watergehalte lang geleden heeft verloren16-18.

Als de MRI-scan bijvoorbeeld werd gemaakt tot 
een half jaar na een ongeval en de schijf is donker, 
mag men concluderen dat de gevonden hernia niet 
werd veroorzaakt door een trauma, maar het gevolg 
is van het normale verouderingsproces (figuur 
1). Daarentegen wijst een MRI-scan, gemaakt tot 
maximaal een half jaar na een ongeval, die een 
uitpuilende discus of hernia toont die helder is 
(dus kennelijk nog water bevat) erop dat het dan 
het meest waarschijnlijk is, dat de discusschade een 
traumatische origine heeft (figuur 2,3).

Het is door deze ‘kleur’verschillen dat radiologen in 
staat zijn om een hernia te ’dateren’. Onzekerheid 
treedt op wanneer de eerste MRI-scan wordt 
uitgevoerd een jaar of meer na het ongeval en de 
schijf is donker. Begon het water verlies een jaar 
geleden als gevolg van het ongeval of is het een 
verdroogde discus en is de herniatie een gevolg 
van normale slijtage? Dan zal de kleur op de MRI-
scan alleen waarschijnlijk de vraag niet kunnen 
beantwoorden.
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Overigens heeft dit ‘dateren’ ook omgekeerd een 
bewijskracht. Stel dat er een MRI-scan wordt 
gemaakt twee jaar na een ongeval en de herniatie is 
op de MRI-scan wit van kleur, dan is die herniatie 
opgetreden in een periode voorafgaande aan die 
MRI-scan van dagen tot hooguit enkele maanden en 
maximaal een half jaar, maar zeker niet twee jaar. 
Daaruit kan dan ook geconcludeerd worden dat die 
herniatie niet kan berusten op een traumatische 
gebeurtenis van twee jaar daarvoor.

Uit neurochirurgisch zicht zou men bij de 
beoordeling of een trauma wezenlijk heeft 
bijgedragen aan het ontstaan van een hernia op 
dat bewuste moment (in gedachten houdend dat 
asymptomatische degeneratie nu eenmaal zeer 

prevalent is) individueel moeten beoordelen in 
welke mate dat het geval is geweest waarbij, als het 
beschikbaar is, een MRI-scan scan een belangrijke 
rol kan spelen. De beantwoording van een 
dergelijke vraag zou dan ook niet een zwart-wit ’ja 
of nee’ moeten zijn maar zou men de mate van  
pre-existente discusdegeneratie en de 
krachtinwerking door het trauma in iedere casus 
apart moeten wegen19. Hierbij is het ook van 
belang te vermelden dat, naar alle ervaringen van 
spontane genezing van discuspathologie, men 
er van uit mag gaan dat de verergering door een 
trauma bij pre-existente discusdegeneratie na een 
half jaar tot een jaar weer over zal gaan in het 
normale beloop van de pre-existente aandoening19.
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Figuren:

Figuur 1

Man 37 jaar. MRI-scan scan 5 weken na een aanrijding (van achteren aangereden. Auto stond stil, de auto erachter trok plotseling 
op en is op de trekhaak van zijn voorligger gereden). Na de aanrijding rug- en nekpijn, twee weken later hevige uitstraling linker been. 
Voordien nooit rugklachten gehad. Op de MRI-scan zien we op het niveau L5/S1 een forse discusdegeneratie (Pfirrmann type IV-b) met een 
linkszijdige discusherniatie die, evenals de discus zelf, volledig hypointens is. 
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Figuur 2

Man, 45 jaar. MRI-scan iets meer dan vier maanden na een kop-staart botsing op de snelweg, tijdens afremmen voor een file. Het 
politierapport vermeldt dat het een aanrijding met hoge snelheid was en dat een metalen balk via de achterzijde door de bestuurdersstoel 
was gegaan. Betrokkene had direct pijn in zijn rechter arm, schouder en nek en pijn in zijn linker bil trekkend naar het linker been, die in 
de loop van de weken ernstiger wordt. Als er ook een parese optreedt wordt deze MRI-scan gemaakt. Voordien nooit rugklachten. Op de 
MRI-scan feitelijk geen enkele degeneratieve verandering te zien, normale disci lumbaal (a). Maar intra- en extraforminaal een herniatie 
die hyperintens is (b,c).
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Figuur 3

Man, 53 jaar. MRI 2 maanden na val van 2,50 meter hoogte, op de linkerzij terecht gekomen. Direct rugpijn en tintelend gevoel in de 
voet. In de loop van de weken nadien progressie van de klachten en voethefferparese rechts. Voordien nooit rugklachten. Op de MRI 
hooglumbaal lichte degeneratieve veranderingen, op niveau L4/5 een rechtszijdige HNP bij normale hoogte van de tussenwervelschijf en 
vochthoudendheid (pijl).

Figuur 4.

Samenhang tussen trauma, pre-existente discusaandoening en mate van functionele beperking.
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Het achterliggende verhaal

Een verzekerde meldde zich in 2013 arbeidsongeschikt 
in verband met handklachten. Nadien meldde hij 
tevens klachten van nek, knie en lage rug. 

De aangegeven klachten leidden tot twee expertises, 
een orthopedische en een neurologische. Deze vonden 
in 2014 kort achter elkaar, met slechts tweeënhalve 
week ertussen, plaats. De twee rapporten werden 
vrijwel gelijktijdig ontvangen en in één sessie door de 
medisch adviseur beoordeeld. 

De neurologisch expert gaf aan dat hij inconsistenties 
constateerde en achtte geen onderbouwing aanwezig 
voor het aannemen van beperkingen. De orthopedisch 
expert gaf lichte tot matige beperkingen aan. De beide 
rapporten overziend concludeerde de medisch adviseur 
tot discrepanties in de klachtenverhalen. Daarnaast 
bleek hem dat de orthopedisch expert een nekhernia 
aanwezig achtte, terwijl dat niet door de neurologisch 
expert werd bevestigd. De medisch adviseur schreef de 
orthopedisch expert hierover aan.

Ook het dagverhaal toonde discrepanties, maar de 
exacte waarde daarvan was de medisch adviseur niet 
meteen duidelijk. Verzekerde had bij de orthopedisch 
expert gemeld de golfsport te beoefenen, maar, in 
verband met klachten, maximaal 9 holes te spelen en 
geregeld slechts 4 – 5 holes omdat spelen van 9 holes 
niet haalbaar was. Dit terwijl hij bij de neurologisch 
expert had aangegeven een golfhandicap 10,4 te 
hebben. De neurologisch expert rapporteerde de 
handicap op internet te hebben nagezocht en hieruit 
bleek een handicap van 11,8. De medisch adviseur 
realiseerde zich wel, in het algemeen, dat beoefening 
van de golfsport relevant is voor de beoordeling van 
de functie van nek, schoudergordel, armen, handen, 
wervelkolom en loopduur en dergelijke maar pas na 
overleg met een collega bleek hem (als niet-golfer) de 
waarde van de genoemde handicap. Deze handicap 
geeft een hoog spelniveau weer waarvoor intensief 
getraind moet worden. Ook lijkt een dergelijke 
handicap niet verenigbaar met het slechts kunnen 
lopen van (4 – 5) maximaal 9 holes.

De medisch adviseur besloot vervolgens de 
neurologisch expert te benaderen met de vraag op 
welke internetsite hij de golfhandicap gevonden had, 

zodat verzekerde vervolgens om een reactie gevraagd 
kon worden. 

Diezelfde dag nam de orthopedisch expert telefonisch 
contact op met de medisch adviseur voor overleg naar 
aanleiding van de eerdere brief. In dit telefoongesprek 
werd kort over de neurologische bevindingen gesproken 
(geen nekhernia bevestigd) en vervolgens gaf de 
medisch adviseur aan dat de discrepante gegevens over 
het niveau van de golfsport onderzocht zouden worden, 
aangezien deze mogelijk relevant konden zijn. De 
expert bevestigde (als golfer) dat dit inderdaad relevant 
kon zijn. De medisch adviseur verzocht vervolgens de 
expert het antwoord op de eerdere brief op te schorten. 
Verzekerde werd door de schadebehandelaar van de 
acties op de hoogte gesteld.

Kort nadien berichtte de neurologisch expert over de 
internet-vindplaats van de golfhandicap, waarna de 
schadebehandelaar verzekerde om een reactie vroeg. 
De advocaat van verzekerde reageerde met een brief 
waarin twee printscreens waren opgenomen van de 
actuele golfhandicap (9,8) en een historisch overzicht 
over 2014. Daarnaast bevatte de brief protesten tegen 
het handelen van de medisch adviseur. De protesten 
betroffen het benaderen van de neurologisch expert 
voor aanvullende gegevens en het telefonisch bespreken 
van gegevens met de orthopedisch expert, en dat terwijl 
de expertiserapporten al definitief waren. 

De medisch adviseur zond vervolgens een brief aan de 
orthopedisch expert met het verzoek de eerdere brief 
weer ter hand te nemen, er de bijgevoegde gegevens 
over de golfhandicap aan toe te voegen en de vraag te 
beantwoorden of een en ander hem aanleiding gaf zijn 
eerdere conclusies te wijzigen en zo ja, op welke wijze. 
In reactie hierop gaf de expert aan zijn eerdere conclusie 
over de beperkingen te herzien en geen beperkingen 
meer aan de orde te achten. De medisch adviseur nam 
de conclusies van de beide experts over en gaf aan dat 
geen indicatie aanwezig was voor het aanhouden van 
beperkingen. 

De belangrijkste verwijten uit het klaagschrift

Het eerste verwijt betrof de stelling dat de medisch 
adviseur getracht heeft de orthopedisch expert 
te beïnvloeden door, in eerste instantie uit eigen 
beweging, per brief contact met hem te zoeken, alsmede 

Tucht en Zucht

A. de Vries
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door hem nadien, tijdens een telefoongesprek, specifieke 
(niet medische) informatie mede te delen. De medisch 
adviseur heeft in de communicatie met de expert hierbij 
op discrepanties en inconsistenties gewezen.

Daarbij werd gesteld dat de golfhandicap niet medisch 
en niet relevant is (werk en golf zijn niet te vergelijken) 
en dat beoordeeld dient te worden op basis van objectief 
medisch vast te stellen stoornissen. De medisch 
adviseur trad buiten zijn opdracht.

Tot slot verweet men de medisch adviseur dat hij 
gegevens van de ene expert had gedeeld met een 
andere expert. Door gegevens over de golfhandicap 
uit de neurologische rapportage door te spelen aan 
de orthopedisch expert had de medisch adviseur 
onzorgvuldig gehandeld. 

De relevante overwegingen van het college

Het college overwoog het volgende: het stond de 
medisch adviseur vrij om gegevens van de ene expert 
te delen met de andere expert. Beide experts hadden de 
golfsport en de mate waarin verzekerde daartoe in staat 
was, als relevant gegeven in het rapport opgenomen. Als 
er dan uit de rapportages wezenlijke verschillen in het 
tot uitgangspunt genomen klachten- en dagverhaal naar 
voren komen, is het een medisch adviseur toegestaan 
(en ligt het zelfs in de rede) om de portee daarvan te 
onderzoeken en daar nadere vragen over te stellen. 
De medisch adviseur mocht zich dus nader over de 
golfhandicap informeren en het stond hem vrij om deze 
gegevens te delen met de orthopedisch expert, die op 
dit punt van andere gegevens was uitgegaan.

De medisch adviseur handelde transparant door zijn 
handelwijze, via de verzekeringsmaatschappij, aan 
verzekerde bekend te maken en betrokkene vervolgens 
om zijn reactie te (doen) verzoeken. Nu de golfscores 
door de eigen advocaat waren aangeleverd kon de 
medisch adviseur, zonder verzekerde nader te horen, 
uitgaan van de juistheid ervan.

Van een finaal afgesloten onderzoek was geen sprake 
en bovendien was de golfinformatie nieuw en relevant 
voor de beoordeling van de belastbaarheid. Dat in 
de beoordeling ook niet-medische informatie (over 
de dagbesteding) werd betrokken, maakt niet dat de 
medisch adviseur buiten zijn professionele ruimte is 
getreden.

De vraag of de medisch adviseur heeft geprobeerd het 
standpunt van de orthopedisch expert te beïnvloeden 
wordt door het college ontkennend beantwoord. De aan 
de expert gerichte vraagstelling was voldoende open, 
voldoende vrij van suggestie en voldoende neutraal. De 
vraagstelling liet de expert volledig vrij om zijn eerdere 

conclusies te bevestigen. Dat in het telefoongesprek 
minder neutrale bewoordingen zouden zijn gebruikt 
werd niet aannemelijk geacht. Het enkele gebruik van 
woorden als ‘discrepantie’ of ‘inconsistentie’ duidt nog 
niet op manipulatie. Aldus kon niet gezegd worden dat 
de medisch adviseur heeft geprobeerd om de expert in 
een bepaalde richting te manoeuvreren. 

De beslissing

Het college wees de klacht af.

Wat is hieruit op te maken

Uit de overwegingen worden enkele factoren duidelijk. 
Wanneer sprake is van wezenlijke discrepanties mogen 
gegevens van de ene expert gedeeld worden met de 
andere expert. Het vragen van toestemming aan 
verzekerde wordt niet als voorwaarde gesteld. Wel is 
transparant handelen van belang, dat wil zeggen het 
aan verzekerde bekend maken van de handelwijze. 

Ook maken de overwegingen van het college duidelijk 
dat het gebruik van woorden als ‘inconsistentie’ en 
‘discrepantie’ voldoende neutraal is om niet beticht te 
worden van ongeoorloofde beïnvloeding en wordt de 
(regelmatig gebruikte) vraag aan de expert ‘geeft een en 
ander u aanleiding uw conclusies te wijzigen en zo ja, 
op welke wijze’ voldoende open geacht. 

Tot slot het punt van gebruik van internetgegevens. 
Bij verkregen internetgegevens over verzekerden wordt 
nogal eens het standpunt geventileerd dat deze door 
de medisch adviseur, op basis van een KNMG-richtlijn, 
niet gebruikt zouden mogen worden. In de KNMG 
Handreiking Artsen en Social Media is echter het 
volgende opgenomen:
U kunt op social media ook informatie over uw patiënten 
tegenkomen. Bedenk dat u die informatie dan mogelijk niet 
rechtstreeks van de patiënt zelf heeft verkregen. U mag het 
wel als publieke informatie beschouwen, dus is het niet 
verboden om het ook te gebruiken. U doet er vervolgens 
wel verstandig aan om die informatie bij de patiënt zelf te 
verifiëren. Het kan immers zijn dat die informatie intussen 
is verouderd of dat die door een ander is gepubliceerd.
In de casus van de tuchtzaak vroeg de medisch adviseur 
(via de schadebehandelaar) aan verzekerde een reactie 
op de internetgegevens en voldeed dus aan het advies 
van de KNMG. Het college gaat weliswaar niet expliciet 
op dit punt in, maar de stelling van het college dat 
van de juistheid kan worden uitgegaan nu verzekerde 
zelf een opgaaf deed, lijkt naar de tekst uit de KNMG 
Handreiking te verwijzen en sluit er in ieder geval bij 
aan. Gebruik van internetgegevens is dus mogelijk 
waarbij wel wordt geadviseerd om verzekerde om een 
reactie te vragen en ook hieruit blijkt het belang van 
transparant handelen. 
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Melissa* was bijna 17 jaar oud en pas geslaagd 
voor haar VMBO-examen. Zij hield van 
paardrijden, line-dancing en van pumps en hoge 
hakken. Zij wilde in september een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste volgen en droomde van een 
eigen salon.

Op een warme zomernacht in juni kwam Melissa 
terug van een eindexamenfeestje. Ze zat achterop 
de fiets bij een vriendje toen er een auto van links 
kwam. De chauffeur remde nog, maar kon niet 
voorkomen dat het achterwiel van de fiets geraakt 
werd. De vriend werd van de fiets geslingerd. Met 
enkele butsen en builen was hij de dans goed 
ontsprongen. Melissa had minder geluk: haar 
linkerbeen was vanaf de knie tot halverwege het 
onderbeen verbrijzeld. Het wekedelenletsel was 
enorm.

Er zijn verschillende scoringssystemen voor het 
beoordelen en vaststellen van de mate van ernst 
van open beenbreuken en van het additionele 
wekedelenletsel. Deze scoringssystemen zijn 
ontwikkeld om een inschatting te krijgen over de 
behandelingsmogelijkheden, het complicatierisico 
en de prognose. Bij zeer ernstige letsels worden er 
naast het fractuurtype en het wekedelenletsel ook 
andere factoren meegewogen zoals additioneel 
vaat- en zenuwletsel, de lengte van de ischemietijd, 
shock en leeftijd. Op grond van deze criteria 
kan er direct een inschatting worden gemaakt 
of de traumapatiënt diverse reconstructies moet 
ondergaan of gebaat is met een primaire amputatie.
 
De kans op een amputatie bij fracturen 
met een ernstig wekedelenletsel is 78%. 1 
Spiernecrose, infectie, vascularisatiestoornissen, 
zenuwbeschadiging, een pseudo-artrose door 
infectie, fistels, persisterende non-union door een 
slechte wekedelenbedekking en een permanent 
groot botdefect zijn de belangrijkste redenen voor 
een amputatie in een later stadium.
Dankzij microchirurgische technieken kan een 
aantal van deze problemen vroegtijdig worden 
geattaqueerd. Het behoud van het been resulteert 
echter niet altijd in een betere functionaliteit of in 
een betere kwaliteit van leven.2

In het ziekenhuis werd, direct nadat alle 
bloedingen tot staan gebracht waren, een fixateur 
externe van bovenbeen naar onderbeen over de 
knie van Melissa aangebracht. Het voordeel van 
een fixateur is dat de fractuur geïmmobiliseerd 
is zonder dat er aan de weke delen extra schade 
wordt toegebracht. De fixateur maakt het ook 
mogelijk om het been boven de onderlaag te laten 
zweven door het op te hangen. Hierdoor krijgt ook 
de onderlaag rust en kan het gehele grondgebied 
verzorgd worden. Dit is vooral bij (semi-) circulaire 
letsels belangrijk.

Melissa werd direct overgebracht naar een 
academisch centrum. Hier werd een uitgebreid 
debridement van alle beschadigde en avitale 
onderdelen verricht. In dezelfde operatie werd een 
latissimus dorsi spier uit de schouder genomen 
en naar het getroffen gebied getransplanteerd. De 
vaatsteel werd met behulp van microchirurgie 
aangesloten op de femoralisvaten boven de 
knie. Tot slot werd het transplantaat bedekt met 
Thierschplastieken, genomen vanaf het andere 
been.
Uiteraard kreeg zij langdurig antibiotische 
therapie. Melissa heeft hierna nog meer correcties 
en ingrepen aan botten, huid en weke delen 
ondergaan en langdurig fysiotherapie gekregen. 
Maar infecties zijn haar bespaard gebleven.

Tijdens het expertiseonderzoek, jaren later, klaagt 
Melissa over een gebrekkige beweeglijkheid in 
haar knie en enkel. De knie kraakt en haar voet 
en enkel worden snel dik. Zij draagt permanent 
een steunkous. Ze kan met haar benen niet meer 
in de zon zitten. Fietsen is onmogelijk. Ze heeft 
intussen haar rijbewijs gehaald in een auto met 
automatische transmissie want in handgeschakelde 
auto’s rijden lukt haar niet.
Ze is gestopt met paardrijden en met line-dancing. 
Ze draagt nu alleen nog maar broeken en haar 
schoenen met hoge hakken heeft ze naar het 
plaatselijke asielzoekerscentrum gebracht.
Zij werkt intussen in een callcenter en volgt een 
opleiding tot receptioniste. Op mijn vraag hoe ze 
het trauma en de gevolgen ervan verwerkt heeft 
antwoordt ze direct: ‘Goed!’. 
De enige irritante herinnering aan het ongeval is 
dat ze de helft van het asielzoekerscentrum op haar 
high heels voorbij ziet komen.

Schoenen
N. Ooitgedagt

* De onderstaande personen en omstandigheden zijn 
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie. 
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Pijn & het brein
De rol van de hersenen bij 
‘onverklaarde’ chronische 
klachten. Annemarieke Fleming 
& Joke Vollebregt. Uitgeverij Bert 
Bakker Amsterdam, 163 blz,  
eerste druk 2016,  
ISBN: 978 90 351 4427 9

Alweer een boekje over 
SOLK, zult u denken. Dat 
is juist, maar het is wel een 
bijzonder boekje. De auteurs 
Annemarieke Fleming (gezondheidspsycholoog) 
en Joke Vollebregt (revalidatiearts) richten zich met 
dit boekje, uitgegeven door Bert Bakker, tot de vele 
Nederlanders die gebukt gaan onder chronische 
pijnklachten. Dit boekje is dus niet bedoeld voor 
professionals, en zeker niet voor medisch adviseurs, 
maar voor de patiënten en deels voor hen die deze 
patiënten begeleiden en behandelen.

De auteurs bedienen zich van uiterst eenvoudige 
(Jip en Janneke) taal en zij geven aansprekende 
voorbeelden en metaforen uit de dagelijkse praktijk. 
Zo worden op begrijpelijke wijze moeilijke begrippen 
als de functie van pijn, het genezingsproces, het 
pijnsysteem, centrale sensitisatie, de cerebrale 
processen die bij pijn een rol spelen en het stress-
response systeem besproken en verduidelijkt. 
Ingegaan wordt op de functie van cortisol en de 
rol van het immuunsysteem (de weerstand) en de 
functie van het sympathisch en parasympathisch 
zenuwstelsel.

Het aardige van dit boekje is vooral het optimisme en 
het geloof in herstel waarmee de auteurs de lijdende 

mens benaderen. De laatste twee hoofdstukken 
over zelfmanagement bij chronische pijn en 
vermoeidheid stimuleren mijns inziens oprecht en 
terecht de patiënt zelf om aan zijn herstel te werken 
en niet bij de pakken neer te zitten. In dat verband 
wordt aandacht besteed aan begrippen als graded 
activity en worden opbouwschema’s aangegeven 
om de belastbaarheid geleidelijk te vergroten. 
Gewaarschuwd wordt voor verkeerde beweegpatronen 
en er worden methodes aangegeven om de negatieve 
spiraal te doorbreken en reserves op te bouwen. De 
auteurs waarschuwen herhaaldelijk en nadrukkelijk 
voor teveel afhankelijkheid van therapeuten en/of 
begeleiders. Men moet zelf de regie houden.

De uitgebreide literatuurlijst verwijst grotendeels 
naar serieuze artikelen uit serieuze tijdschriften. Er is 
verder een verklarende woordenlijst en ook nog een 
register met duidelijke verwijzingen naar passages in 
het boekje waarin de gehanteerde begrippen worden 
genoemd en verklaard.

Gezien de aard en de eenvoudige opzet, is dit 
boek niet direct geschikt voor professionals, 
maar het is goed dat u als medisch adviseur, 
verzekeringsarts of psycholoog weet dat het 
bestaat en dat u het ter lezing kunt aanbevelen 
aan uw cliënten, die, al dan niet na een ongeval of 
ander event, zijn terechtgekomen in een vicieuze 
cirkel van pijn, pijngedrag, verlies van conditie, 
meer pijn en vermoeidheid etc. De auteurs doen 
een redelijk geslaagde poging onverklaarbare 
chronische klachten en de rol van het (centrale) 
zenuwstelsel daarbij, op eenvoudige wijze te 
verklaren en zij roepen de patiënt op zelf zijn/
haar verantwoordelijkheid te nemen en met enig 
optimisme zelf aan herstel te werken.

K.H. Harmsma

Voor u gelezen
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Kan een 
verzekeraar 
mij 
afwijzen?

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

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

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

Wij vinden van niet

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

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

leden van de GAV. De GAV-ledenvergaderingen zijn besloten en uitsluitend toegankelijk voor 

GAV-leden en genodigden. Ook de genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk. 

Agenda-punten die van belang kunnen zijn voor de leden van de GAV kunt u aanmelden 

via e-mail: gavscoop@gavscoop.nl. Vermeld hierbij: locatie, datum, kosten, titel, organisator, 

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

bijzonderheden.

2017

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

20-21 april  Schrödercursus: Masterclass traumatologie 
Locatie: Het Roode Koper, Ermelo 
Informatie: www.gav.nl

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

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


