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 Van de redactie
Helaas moesten wij noodgedwongen en geheel 
tegen onze zin gedurende de zomermaanden ons 
dankbare werk aan (voor?) uw lijfblad onderbreken. 
De min of meer mooie zomer was gelukkig 
alweer voorbij voordat wij het door hadden en de 
redactie kon vrijwel voltallig en met frisse moed in 
september weer bijeenkomen en plannen maken 
voor een GAVscoop 2017 nummer 2. Er werden 
met veel enthousiasme voorstellen gedaan, ideeën 
geopperd en eerdere toezeggingen van kopij 
opgefrist. Zoals gebruikelijk was het weer een en al 
optimisme, werklust en goede voornemens, maar 
het krijgen van een lezenswaardig en interessant 
artikel blijft een probleem. Een artikel moet na de 
twee correctierondes en met toestemming van de 
auteur op tijd bij de drukker zijn. De drukproef 
moet weer zorgvuldig worden gecorrigeerd zodat 
uiteindelijk het definitieve nummer nog verzonden 
moet worden en op tijd bij onze lezers in de 
brievenbus komt. Rekening houdend met enige 
tegenslag wordt een deadline gekozen, maar we 
weten al dat die enkele malen vooruit zal worden 
geschoven. Er is dus altijd enige stress, zal alles 
op tijd klaar zijn? Bij stress kan een rustgevend 
medicijn helpen, maar na lezing van het artikel van 
collega Ekering over de cholesterolmaffia zullen 
we ons afvragen of de door hem veronderstelde 
en beargumenteerde praktijken niet voor veel 
meer medicamenten dan cholesterol (bijvoorbeeld 
ook voor sedativa) opgaan. Intuïtief zou men 
dan liever troost zoeken bij een alcoholische 
versnapering, maar intuïties maken meer kapot dan 
je lief is zoals rechtspsycholoog Merkelbach stelt 
in zijn gelijknamige boek, waarin hij met talloze 
voorbeelden aantoont dat wij vaak veel te snel ons 
oordeel hebben klaarstaan. Daarbij komt dat onze 
vaste medewerker N. Ooitgedacht weer waarschuwt 
in zijn snaakse maar ook leerzame bijdrage voor het 
‘lazarus worden’ omdat niet iedere beschonkene na 
een alcoholgerelateerd ongeval gelijk Lazarus uit de 
dood kan opstaan.

Angelique Reitsma bezocht het GOMA symposium in 
mei jongstleden en heeft voor ons haar bevindingen 
genoteerd. Vertrouwen op elkaar en transparantie 
zijn van veel belang in zaken van medisch 
verwijtbaar handelen, maar gewaarschuwd wordt 

ook voor toenemend claimgedrag van patiënten 
en benadrukt wordt dat ook de aangesproken arts 
vaak secundair slachtoffer is en steun verdient. Het 
verheugt haar dat alle sprekers op dit symposium 
‘meisjes’ waren.

Verder brengen wij u een lezenswaardig artikel 
van de arbeidsdeskundige Peter van der Ham, die 
een pleidooi houdt voor een betere  samenwerking 
tussen de verzekeringsarts (medisch adviseur) 
en de arbeidsdeskundige waarbij een duidelijke 
beperkingenlijst met toelichting onontbeerlijk 
is. In de rubriek Tucht en Zucht wordt weer een 
interessante en leerzame zaak besproken, waarin 
voor de verandering nu eens niet een medisch 
adviseur zich moet verweren. Marieke Grondstra 
houdt een pleidooi voor meer interactie met de 
aanstormende talenten van de jongste generatie 
want de jeugd heeft de toekomst. Daar zijn wij 
het in sommige opzichten niet helemaal mee 
eens en het wordt ook enigszins gelogenstraft 
door de gemiddelde leeftijd van onze redactie, die 
mede dankzij ondergetekende niet echt ‘jeugdig’ 
genoemd kan worden maar toch de blik altijd op 
de toekomst gericht houdt. Als u al dacht dat u 
wel iets van het carpaletunnelsyndroom wist, zal 
het artikel van plastisch chirurg Meek u een acuut 
minderwaardigheidscomplex bezorgen. Hij weet echt 
alles van dit veel voorkomende syndroom en dat is 
meer dan wij ooit hadden kunnen vermoeden.

Zoals u al uit de inleiding van dit stukje heeft 
begrepen, is de GAVscoop redactie nimmer depressief 
en wordt zij nimmer geteisterd door recidiverend 
ziekteverzuim. Toch is het goed hierover meer te 
weten, met name hoe een depressie te behandelen 
en de gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Als 
medisch adviseur worden wij immers  in vrijwel 
alle facetten van ons werk hiermee  geconfronteerd. 
Daarom: lees het artikel van Marieke Potwijk 
aandachtig. 

Wij hopen u ook ditmaal weer een veelzijdige en 
interessante GAVscoop te kunnen aanbieden. En 
zo niet: volgende keer beter. Naar verwachting zult 
u de GAVscoop kunnen verslinden tezamen met 
suikergoed en marsepein.

Koen Harmsma
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 Van het bestuur
Nieuwe wijn in oude jassen?

Toen de voorzitter mij (op dit moment beoogd nieuwe 
secretaris) vroeg om een stukje te schrijven namens het 
bestuur, schoten er allerlei gedachten door mijn hoofd. 
De meest pregnante was toch wel mijn eerste bezoek 
aan de ALV van de GAV, midden jaren negentig. Toen 
werd er nog op kosten van en bij een verzekeraar 
ergens in het land vergaderd en wee je gebeente als 
het diner niet op smaak was! Op de eerste rijen zaten 
de mannen met het echte verstand. Mannen van wie 
ik overigens de eerste kneepjes van het vak geleerd 
heb, niets dan goeds, maar de gedachte aan Statler en 
Waldorf tot de macht 4 schoot door mijn brein. Dit is 
dus de ALV en dat is het bestuur. 
Tijdens de ... pauze op de plee kwam er een collega 
van de eerste rij naast mij staan. ‘Ah, U bent een 
nieuweling’. Voorstellen met een handdruk ging 
wat lastig. ‘Zeg collega’, (zo spraken wij elkaar aan in 
die tijd), ‘waar werkt U?’. ‘Bij UAP’ zei ik. Een hoop 
venijnige geluiden volgde, waarbij ik tot de dag van 
vandaag niet weet of dat nou te maken had met een 
zeker probleem van de voorstanderklier of het feit 
dat de collega een gekrenkt tegenstander was van 
de maatschappij waar ik zojuist groen in dienst was 
getreden. Ik vermoed het laatste alhoewel ik als eerste 
de pisbak verliet. Ik kan het hem niet meer vragen 
helaas. 
 
Terug in de zaal hield ik de voorzitter scherp in de 
gaten. Die had verstand van zaken. Moest wel. Zoals 
hij sprak over medisch advies bij levensverzekeringen, 
wat een kennis! Moest wel. Ik sprak hem pas een 
jaartje later tijdens mijn RGA opleiding. Dat deden we 
in-service in een hotel toevallig bij mij in de buurt. Zo 
ging dat in die tijd. Daar leerde ik van de collega’s de 
basis en breedheid van het vak pas echt goed kennen 
overigens. ‘Waarin adviseert U?’ ‘Vooral AOV.’ ‘Oh, 
das jammer. Dat doe je er toch gewoon een beetje bij!’ 
(geen vraagteken) ’Die mensen herstellen vanzelf. Of 
niet. Leven, daar moet U zich op richten!’ Wijlen mijn 
tutor die op dat moment naast mij stond trok mij naar 
zich toe. ‘Bitterbal? Het moet wel gezellig blijven. Ik zag 
de kleur van je gezicht! Dat hield ergens het midden 
tussen een zeker probleem van de mannelijkheid en 
venijn. Het is natuurlijk niet de absolute waarheid, die 
bestaat niet in ons vak’, vervolgde hij, ‘maar hij heeft 
met AOV wel een beetje gelijk. Maar Leven? Letsel, dat 
is het waar het in de toekomst alleen nog maar om zal 
draaien.’ (We wisten nog niets van zelfrijdende auto’s, 
we stelden ons nog helemaal niet de vraag wie er nu 
straks aansprakelijk gesteld wordt: de bestuurder, de 
auto of de fabrikant?). ‘We moeten het er later nog 
maar eens over hebben.’ Boudewijn, mooie kerel. 

Van hem leerden wij dat een medisch adviseur een 
omnipotente duizendpoot is die ... en de rest van de 
zin ben ik een beetje vergeten. Maar de eerste woorden 
kloppen als een bus, tot op de dag van vandaag. En 
niet alleen in puur medische aangelegenheden (voor 
zover dat in ons vak ooit heeft bestaan, volgens mijn 
tutor bestond dat toen ook al niet). 

In ruim 20 jaar is er best veel veranderd in (de 
uitvoering van) ons vak, onze vereniging, de sector  
en de wereld om ons heen: technologische innovatie  
en veranderende klantbehoeften, big data analyses,  
de deeleconomie, cyberrisk, de verdergaande 
digitalisering en automatisering, veranderingen in  
wet- en regelgeving. En ga zo maar door. 
Veranderingen die ons raken en ons aangaan. Wij 
gaan ons steeds meer richten op enkele gebieden, 
we moeten verdergaand professionaliseren om onze 
toegevoegde waarde te etaleren. Er worden scherpere 
eisen gesteld aan de privacy, we krijgen meer te 
maken met cyberaanvallen en beveiliging van data 
met misschien wel verstrekkende gevolgen voor de 
thuiswerkende dokter. We staan meer en meer onder 
invloed van social media, fake news, Trumpisme.... 
of schiet ik nu door? Eén ding is al die tijd (hopelijk) 
onveranderd gebleven: het belang van de (kandidaat) 
verzekerden over wie (maar ook áán wie) wij adviseren. 
Klanten die premies betalen en ons daarmee voorzien 
van een inkomen (waarmee ik zeker niet de indruk 
‘u vraagt, wij draaien’ wil wekken). Dus, is die één 
medisch adviseur gedachte, het complete letselhuis, 
een professioneel autonome straat waar iedereen 
doorheen gaat, dan geen goed idee? Maar nu doe ik net 
of ik verstand heb van letsel.

Enfin, al die veranderingen waar uw beroepsvereniging 
samen met u (of is het inmiddels jullie?) bovenop moet 
zitten. Laten we, in navolging van wat onze huidige 
voorzitter de vorige keer in de GAVscoop schreef, 
namelijk dat het voor de buitenwereld niet altijd direct 
helder is waar wij als GAV mee bezig zijn en waar we 
voor staan, samen voor de verandering zorgen en 
direct aangesloten blijven bij de veranderingen in 
de wereld om ons heen waar wij onlosmakelijk mee 
verbonden (zouden) moeten zijn. Hopelijk kan ik 
de GAV een beetje helpen. Misschien helpt het een 
beetje dat ik mij naast medisch advies ook langere 
tijd bewogen heb op het terrein van management 
en directie. Misschien. Want het ‘gadverdamme, 
managers’ van (niet alleen) de eerste rijen van mijn 
eerste ALV galmt altijd nog een beetje door mijn hoofd. 

Olaf de Louwere
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GASTscoop

Cholesterolmaffia 

Door de ogen van ... 
J.H. Ekering*

De cholesterolmaffia kan als voorbeeld staan voor 
de maffiapraktijken van vooral de Big Pharma.
 Volgens Peter C. Gøtzsche1 voldoet het 

bedrijfsmodel van de Big Pharma aan de criteria om 
‘georganiseerde misdaad’ te heten.

 Citaat van een voormalig vice-president marketing 
van Pfizer2:

 ‘Het is beangstigend hoeveel de farmaceutische 
branche en de maffia op elkaar lijken. 
Net als de maffia verdient de farmaceutische 
industrie obscene hoeveelheden geld. 
Net als bij de georganiseerde misdaad leidt de 
werkwijze van de farmaceutische industrie tot 
moorden en doden. 
Net als de maffia koopt de farmaceutische industrie 
politici en andere mensen om.’ 
(enkele citaten)

 Bert Keizer, arts-geriater en filosoof, schreef bij de 
introductie van de Nederlandse vertaling van het 
boek van Peter C. Gøtzsche3 o.a. 
‘Tienduizenden Nederlanders slikken die verrekte 
cholesterolverlagers die vaak vervelende spierpijn 
geven, soms ernstige bijwerkingen hebben 
(lees de bijsluiter) maar waarvan niemand weet 
hoeveel maanden je er langer door leeft. Het 
cholesterolcircus is een van de meest succesvolle 
hypes sinds de Verrijzenis.’

Is er wel een probleem met cholesterol?
Cholesterol wordt gezien als een risicofactor voor 
het krijgen van HVZ (hart- en vaatziekten). Dat 
geldt ook voor bijvoorbeeld hypertensie, roken, 
DM (diabetes mellitus), overgewicht, geslacht 
(man), leeftijd en familieleden. Het is nog volstrekt 
onduidelijk welk gewicht aan het cholesterol moet 
worden gegeven in relatie met de zwaarte van de 
vele andere risicofactoren.
De potentiële (hart)patiënt denkt nog steeds in de 
trias – cholesterol – aderverkalking – (hart) dood.

* J.H. Ekering,  
Arts, medisch adviseur

Het woord ‘aderverkalking’ is onjuist. 
Ten eerste gaat het niet om aders maar om slagaders. 
De Hartstichting gebruikt gelukkig eindelijk sinds 
enkele jaren nu de term ‘slagaderverkalking’.4

Ten tweede is er geen sprake van verkalking. Het 
medisch potjeslatijn spreekt van ‘atherosclerose’ of 
‘arteriosclerose’. Arterio slaat op slagader en sclerose 
betekent ‘verharding’, ‘verbindweefseling’. Een 
soort littekenvorming, dus stug. Maar het zijn geen 
kalkpijpen zoals bij een Goudse pijp uit de VOC-
tijd! Wanneer dat het geval was zou de latijnse term 
‘calcinosis’ zijn gebruikt!

Ook is het nog maar de vraag of een verhoogd 
cholesterol de oorzaak van het ontstaan van HVZ 
is of een gevolg ervan. Cholesterol wordt voor meer 
dan 80% geproduceerd door onze eigen lever en 
is een bouwsteen voor vele onmisbare stoffen. Zo 
is een celmembraan afhankelijk van cholesterol. 
Zonder die celmembraan kan een cel niet bestaan! 
Cholesterol speelt een rol bij herstel van beschadigd 
weefsel.
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Hoe is men er eigenlijk toe gekomen om cholesterol 
als boosdoener voor HVZ aan te wijzen?
In 1953 vond Keys5 dat er een relatie was tussen 
hartinfarct en dierlijk vet in het voedsel.
In 1957 ontdekten Yerushalmy en Hilleboe6 dat 
Keys alleen de onderzoeksresultaten had gebruikt 
van slechts 7 van de 22 landen waar onderzoek 
was gedaan – en wel alleen van die 7 landen die 
overeenkwamen met zijn theorie. Had hij alle 22 
landen meegenomen in zijn onderzoek dan was er 
geen spaan overgebleven van zijn vettheorie!
De firma Merck zag er echter wel brood in en heeft 
de eerste statine op de markt gebracht  
– lovastine – goedgekeurd door de FDA (Food and 
Drug Administration) in 1987. De ‘statinemarkt’ 
is sindsdien enorm gegroeid en wereldwijd van 
enorme omvang. Alleen al met de statine Lipitor 
van de firma Pfizer is in totaal ruim 140 miljard 
dollar omgezet. Het is daarmee het tot dusver 
bestverkochte medicijn ter wereld, en volgens 
het tijdschrift Time ook bijna het bestverkochte 
product aller tijden – net achter de PlayStation van 
Sony.7 
In Nederland verstrekten de openbare 
apotheken in 2016 aan 2,1 miljoen mensen een 
cholesterolverlager. Kosten: € 155 miljoen.8 

Hoe betrouwbaar is wetenschappelijk onderzoek?
Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. 
Duidelijk is wel dat er vele vragen te stellen zijn 
bij de waarde die men aan de uitkomsten van een 
wetenschappelijk onderzoek wil geven.
Bijvoorbeeld:
- De Big Pharma heeft enorme financiële belangen 

bij de verkoop van medicijnen. 
Dit heeft geleid tot belangenverstrengelingen 
op allerlei niveaus in de hele keten van de 
gezondheidszorg. Basaal onderzoek staat 
voortdurend onder druk van de financiering 
en die komen voor een groot deel van de Big 
Pharma. 

- Redacties van medische tijdschriften staan 
onder druk om vooral positieve onderzoeken te 
publiceren – dat houdt hun tijdschrift op de been.

- De Amerikaanse beroepsvereniging voor de 
farmaceutische industrie besteedt jaarlijks meer 
dan 10 miljoen dollar aan lobbywerk bij o.a. de 
politiek.9

- Volgens John Ioannidis10 is 85% van het medisch 
onderzoek wereldwijd verspilde moeite. Allemaal 
uitkomsten die bij nader inzien niet waar blijken 
te zijn. Wat is de kans dat een tweede onderzoek 
naar hetzelfde effect, met nieuwe proefpersonen, 
hetzelfde resultaat geeft? Bij de bulk van het 
biomedisch onderzoek minder dan één procent.

- Ook prof. dr. Victor Wiegant uit bij zijn 
afscheidsrede (2 december 2010)11 kritiek op 
de wijze waarop in het land der wetenschap de 
kwaliteit van het onderzoek wordt beoordeeld. 

- Promotie J. Tijdink, 30 juni 201612: Volgens 
The Lancet is 85 % van het wetenschappelijk 
onderzoek onbetrouwbaar o.a. ten gevolge van 
publicatiedruk. Je hebt een doctorstitel nodig om 
een baan te vinden!

- NTvG (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde), 
april 2014: Positieve onderzoeksresultaten hebben 
3 x zo veel kans op publicatie als negatieve 
resultaten. Bij onafhankelijk onderzoek blijkt vaak 
dat 70% van de gerapporteerde bijwerkingen niet 
wordt gepubliceerd.

- GeBu (Geneesmiddelen Bulletin) symposium14: 
Door de farmaceutische industrie gesponsorde 
onderzoeken vallen 2-3 x vaker positief uit 
dan zonder industriële bemoeienis. Door 
de farmaceutische industrie gepubliceerde 
onderzoeken bevatten vaak slechts een 
geselecteerd deel van de onderzoeksresultaten. 
Negatieve resultaten worden veelal niet 
gepubliceerd, vaak wordt er gebruik gemaakt van 
‘ghost writers’, correctie van de publicatie door de 
oorspronkelijke wetenschappers blijkt vaak niet 
mogelijk omdat de sponsor dreigt de geldkraan 
voor het desbetreffende laboratorium dicht te 
draaien. Oftewel: ‘wiens brood men eet, diens 
taal men spreekt’.

Zo ook de instanties als de FDA en EMA (European 
Medicines Agency) die toestemming geven voor het 
op de markt brengen van nieuwe medicijnen.
Het budget van bijvoorbeeld de FDA komt voor 70% 
van de farmaceutische industrie.15 Leden van de 

Bos Theaterproducties presenteert

DE VERLEIDERS zijn terug met een voorstelling zonder verdoving

 Victor Leopold Tom George Martijn Aaf
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FDA worden vaak benoemd door de farmaceutische 
industrie. Het lijkt er veelal op dat ‘de slager zijn 
eigen vlees keurt’.

GeBu juni 201616: Bij 11 van de 13 publicaties 
aangeboden aan de FDA was het merendeel van de 
auteurs in dienst van de fabrikant, bij 4 van de 13 
gepubliceerde onderzoeken waren alle auteurs in 
dienst van de fabrikant.
Bij alle onderzoeksverslagen bedanken de auteurs 
expliciet een werknemer van de fabrikant voor 
‘assistentie bij het gereedmaken en schrijven’ van 
het manuscript, of geven zij aan dat één van de 
werknemers had geholpen bij het gereedmaken en 
schrijven van het artikel.
Bij 9 van de 13 gepubliceerde artikelen werd het 
volgende vermeld: ‘(de fabrikant) was betrokken bij 
het ontwerpen van het onderzoek, het verzamelen, 
analyseren en interpreteren van de gegevens en het 
schrijven van het artikel.’ 
Overigens eisen de registratieautoriteiten alleen dat 
wordt aangetoond dat een middel beter werkt dan 
een placebo en wordt geen vergelijking met een 
ander, vergelijkbaar, middel vereist.

Wordt er dan nooit opgetreden tegen deze 
maffiapraktijken?
Jawel, maar met weinig effect. Zie Peter C. Gøtzsche 
vanaf blz. 6517.
Eli Lilly bijvoorbeeld trof in 2009 een schikking 
met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De 
firma ging akkoord met een boete van meer dan 
1,4 miljard dollar omdat het zijn bestverkopende 
antipsychoticum, Zyprexa (olanzapine) promootte 
voor een niet goedgekeurde indicatie. Mede 
hierdoor was de opbrengst van Zyprexa tussen 
1996 en 2009 40 miljard dollar. Bij de schikking 
moest Eli Lilly een boete betalen van 800 miljoen 
dollar. Verder bekende het bedrijf schuld aan de 
strafrechtelijke aanklacht, waarvoor het nog eens 
600 miljoen dollar boete betaalde.
Deze boetes staan in geen verhouding tot de schade 
voor de gezondheid en de winsten van het bedrijf.
De farmaceutische Big Pharma berekent de prijs 
van een geneesmiddel zodanig dat in het eerste jaar 
zowel de ontwikkelingskosten, als de reclamekosten 
(een veelvoud van de ontwikkelingskosten) en de in 
de toekomst eventueel te verwachten schikkingen 
met de rechter verrekend zijn. De boetes zijn dus 
een schijntje en brengen dan ook geen verandering 
teweeg bij de firma’s.

NNT oftewel Number Needed to Treat18. Hoeveel 
mensen moeten worden behandeld met een 
medicijn om er één extra beter te maken? Een NNT 
van 3 (d.w.z. 66% krijgt onnodig de behandeling 
omdat het middel niet werkt) is veel voorkomend.
Een NNT van 10 (90% krijgt onnodig de 
behandeling) is geen uitzondering. 

Een NNT van 1 (0% krijgt onnodig de behandeling) 
is uitzonderlijk – Insulinetherapie bij DM type I 
komt daar heel dichtbij.
De getallen over behandeling met statines zijn 
wisselend. Het cholesterolgehalte in het bloed daalt 
meestal wel, maar dat voorkomt nog lang niet altijd 
het ontstaan van HVZ.
In BMJ (British Medical Journal) 2013; 347 komen 
Abrahamson e.a.19 tot de conclusie dat een vijf jaar 
durende statinetherapie één hartaanval of beroerte 
per 140 laagrisicopatiënten (vijftigplussers met een 
vijfjaarsrisico op een hartaanval of een beroerte 
van kleiner dan 10%) voorkomt. Bovendien wordt 
de mortaliteit niet verlaagd. 
Wel is er 18% kans op bijwerkingen zoals 
myopathie, DM, leverontsteking, seksuele 
disfuncties en inspanningsmoeheid. Probleem 
van deze bijwerkingen is dat men nog geen flauw 
idee heeft hoe deze bijwerkingen ontstaan. En dat 
vind ik griezelig. Statines remmen een enzym in 
de lever dat cholesterol aanmaakt. Maar – statines 
werken op veel enzymen. En er zijn ook meerdere 
enzymen bij die aanmaak betrokken. Men weet 
gewoon niet precies wat statines allemaal doen in 
die ingewikkelde stofwisselingsfabriek van de lever.

Primaire versus secundaire preventie
Ook dit is zeer omstreden. Bij secundaire preventie 
probeert men na het hebben doorstaan van een 
hartvaatincident het herhalingsrisico hierop te 
verlagen door het slikken van statines. In deze 
groep is onderzoek zeer moeilijk omdat er veel 
co-morbiditeit is en de uitgangssituatie na een 
hartvaatincident zeer divers is. Het is nauwelijks 
mogelijk een controlegroep samen te stellen. Wel 
blijkt dat het sterftecijfer hetzelfde blijft.
Bij de primaire preventie is dit eenvoudiger. Er 
zijn wel risicofactoren (zie boven) aanwezig maar 
er is nog geen schade. Bij veel mensen wordt als 
screening vaak het cholesterol bepaald. Alleen 
een verhoogd cholesterol (wie stelt vast wat 
verhoogd is?) zou al voldoende reden zijn voor het 
levenslang slikken van statines.
In Le Figaro van 2 mei 2017 staat dat op 
aanbeveling van de Haute Autorité de Santé 
statines ongeschikt zijn voor primaire preventie – 
een doorbraak in Europa? 
In minstens 20 studies is aangetoond dat oude 
mensen met hoge cholesterolwaarden langer leven 
dan oude mensen met lage cholesterolwaarden.20  
Ook uit Japan komt een onderzoek waaruit zou 
blijken dat je met een hoog cholesterol langer leeft. 
Een hoog cholesterol gaat gepaard met een lage 
mortaliteit.21

Wat is normaal?
Persoonlijk vind ik dat normaal datgene is wat de 
meeste mensen hebben. Wanneer ik lees dat in de 
Westerse wereld 70% van de oudere mensen een 
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cholesterolgehalte heeft van 6-7 mmol/l, dan lijkt 
mij dat normaal.
Deze ‘normaal’waarden schommelen voortdurend. 
In 2013 hebben cardiologen in Amerika op advies 
van een commissie nieuwe criteria vastgesteld voor 
behandeling van ‘te hoog’ cholesterol. Opeens 
waren 33 miljoen mensen tussen de 40 en 79 jaar 
‘patiënt’ geworden!22

Later bleek dat 8 van de 9 commissieleden 
aantoonbare financiële belangen hadden bij 

farmaceutische firma’s die statines maakten. 
Cholesterol wordt voor 80% (of meer) aangemaakt 
in de lever en waarom zou dat niet goed gebeuren 
bij een normaal functionerende lever?

Ik ondersteun de mening van de WHO, dat lifestyle 
voor zeker 80% de meest belangrijke maatregel is 
HVZ te voorkomen. Met name niet roken, bewegen, 
alcohol met mate, gewicht onder controle houden 
en fruit eten zijn belangrijk. 
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Tucht en Zucht

A. de Vries

In deze Tucht en Zucht geen uitspraak van het 
Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg maar een zaak 
die diende bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening. 
Voor een interessante uitspraak maken we graag een 
uitstapje.

Het achterliggende verhaal
Na een orthopedische expertise in 2010, waarbij de 
expert o.a. artrose van een enkel constateerde en 
op basis daarvan adviseerde de expertise na vijf jaar 
te herhalen, gaf de medisch adviseur aan dat hij 
in de medische toestand van een verzekerde geen 
verbetering meer verwachtte. Na arbeidsdeskundig 
onderzoek in 2011 werd verzekerde volledig 
arbeidsongeschikt beschouwd. 

In 2012 vernam de arbeidsdeskundige van verzekerde 
dat er geen wijzigingen waren; de belastbaarheid was 
eerder af- dan toegenomen. De arbeidsdeskundige zag 
geen aanleiding voor concrete actie en adviseerde de 
verzekeringsmaatschappij om periodiek contact te 
onderhouden. De maatschappij berichtte hierna aan 
verzekerde dat de arbeidsdeskundige jaarlijks contact 
op zou  nemen. In 2013 vond telefonisch contact 
plaats tussen verzekerde en de arbeidsdeskundige 
waarna de arbeidsdeskundige aangaf geen aanleiding 
te zien om de mate van arbeidsongeschiktheid te 
wijzigen. 

In 2014 had de schadebehandelaar contact met 
verzekerde en zond daarvan een gespreksbevestiging 
aan verzekerde. Hierin werd vermeld dat de 
verzekeringsmaatschappij waarde hechtte aan een 
periodiek objectief oordeel over de gezondheidssituatie 
waarvoor een onderzoek zou worden aangevraagd bij 
een verzekeringsarts van een extern bureau. 

In 2014 vond het aangekondigde, en 
door de schadebehandelaar aangevraagde 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek plaats. 
De verzekeringsarts stelde een Functionele 
Mogelijkhedenlijst op en zond deze samen met 
een niet-medische rapportage, d.w.z. een van 
medische gegevens ‘geschoonde’ rapportage, aan de 
schadebehandelaar. Na arbeidsdeskundig onderzoek 
in 2015 werd verzekerde 65 – 80% arbeidsongeschikt 
beschouwd.

De advocaat van verzekerde tekende bezwaar 

aan tegen de gang van zaken en tegen de 
vastgestelde belastbaarheid. De maatschappij vroeg 
medische informatie op en zond dit door aan de 
verzekeringsarts waarna deze adviseerde tot een 
nieuw verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Hiervan 
werd bericht verzonden aan verzekerde. De medisch 
adviseur echter adviseerde een nieuwe orthopedische 
expertise wat eveneens aan verzekerde schriftelijk 
kenbaar werd gemaakt. 

Over de noodzaak en grondslag van nadere 
onderzoeken bleef discussie bestaan.

De belangrijkste klachten
Het klaagschrift bevat o.a. de klachten dat in 
2014 geen medisch adviseur was betrokken bij de 
opdracht tot herkeuring en dat een reden voor een 
herkeuring ontbrak. De Tuchtraad werd verzocht te 
bepalen dat de uitkering zou worden uitbetaald tot 
aan de einddatum van de polis en te bepalen dat 
de verzekeringsmaatschappij geen medische en/of 
arbeidsdeskundige keuring meer mocht entameren 
tenzij een substantiële verbetering werd gerapporteerd 
vanuit de behandelend sector. Door voorafgaand geen 
medische informatie op te vragen bij de behandelend 
sector werd verzekerde onnodig belast met een 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek, zo werd gesteld. 

De belangrijkste verweren
Van de zijde van de verzekeringsmaatschappij werd 
aangegeven dat het algemeen beleid is om periodiek 
onderzoek te doen naar de belastbaarheid en de 
mogelijkheden tot verbetering van de inzetbaarheid 
van verzekerden in lopende dossiers. Aangezien 
de laatste medische beoordeling vier jaar tevoren 
had plaatsgevonden (het orthopedisch onderzoek 
van 2010) was er in 2014 een redelijk belang bij 
een verzekeringsgeneeskundig onderzoek om de 
actuele belastbaarheid en actuele mogelijkheden 
tot inzetbaarheid te laten bepalen. Ook werd door 
de maatschappij aangegeven dat geen regel bestaat 
die zegt dat het entameren van een onderzoek in 
alle gevallen voorafgegaan zou moeten worden door 
het inwinnen van informatie uit de behandelend 
sector en door een beoordeling door een medisch 
adviseur. Wel werden bij het aangevraagde 
verzekeringsgeneeskundig onderzoek de medische 
gegevens uitsluitend door de medisch adviseur en het 
medisch secretariaat verwerkt. 



GAVscoop, jaargang 21, nummer 2, december 2017 38

De relevante overwegingen van de Tuchtraad
Allereerst vermeldt de Tuchtraad dat het tot taak 
heeft het handelen of nalaten van aangeslotenen 
te toetsen. Een inhoudelijke beslissing kan het niet 
geven. 

Ten aanzien van de klacht dat verzekerde erop 
mocht vertrouwen dat de maximale uitkering 
zou worden gehandhaafd tot aan de einddatum 
van de verzekering, geeft de Raad aan dat een 
aanwijzing ontbreekt dat een dergelijke toezegging 
was gedaan. Bij een herbeoordeling dient de 
verzekeringsmaatschappij zorgvuldig te werk te 
gaan en dient hij zich bewust te blijven van de 
impact voor betrokkene, zodat een beslissing 
tot herkeuring niet lichtvaardig genomen mag 
worden. Een betrokkene dient over de gang van 
zaken goed te worden geïnformeerd. Wel heeft een 
verzekeringsmaatschappij een zekere beleidsvrijheid 
wat betreft de aanpak en het moment van (her)
beoordelen en de opdracht tot herkeuring hoeft niet 
uit te gaan van de medisch adviseur. Bij dit laatste 
merkt de Raad op dat de medische informatie wel 
binnen het domein van de medisch adviseur bleef en 
dat de organisatie daarop was ingericht. 

De beslissing
De Tuchtraad achtte de klachten ongegrond.

Wat is hieruit op te maken
De klacht spitste zich toe op twee punten. Ten eerste 
richtte de klacht zich op het aanvragen van een 
heronderzoek zonder dat informatie was opgevraagd 

bij de behandelend sector en, om preciezer te zijn, 
op het aanvragen van een heronderzoek zonder dat 
uit informatie van de behandelaars bleek dat sprake 
was van een verbetering die aanleiding vormt voor 
een heronderzoek. Hier geeft de Tuchtraad aan dat 
aan een verzekeringsmaatschappij beleidsvrijheid 
toekomt over wanneer en hoe het tot heronderzoek 
overgaat. Wel is van belang dat een beslissing tot 
herkeuring niet lichtvaardig genomen wordt en 
dat een betrokkene over de gang van zaken goed 
wordt geïnformeerd. Zoals we vaker in Tuchtzaken 
tegenkomen, ook bij het Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg, is transparantie en heldere 
communicatie van essentieel belang. 

Het tweede punt van klagen betrof het aanvragen 
van een verzekeringsgeneeskundig heronderzoek 
door de schadebehandelaar, zonder dat een medisch 
adviseur erbij betrokken was. Hier was van belang dat 
gewaarborgd was dat de medische gegevens volledig 
onder beheer van de medisch adviseur waren en 
bleven. Verzenden en ontvangen van de medische 
gegevens verliep via het medisch secretariaat, onder 
verantwoordelijkheid van de medisch adviseur, 
en de schadebehandelaar ontving slechts niet-
medische gegevens. Onder deze voorwaarden werd 
het aanvragen van medisch onderzoek door de 
schadebehandelaar, zonder inbreng van de medisch 
adviseur, akkoord bevonden.

Samengevat werd in deze casus geconcludeerd dat 
aan eisen aan zorgvuldig handelen was voldaan, ook 
zonder inzet van een medisch adviseur.
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Veel geluk heeft Leon niet gekend in zijn jonge 
leven. Zijn vader heeft hij nooit gezien. Die was 
direct na de conceptie al met de noorderzon 
vertrokken. Zijn manisch-depressieve moeder 
pleegde zelfmoord toen hij 14 was. Sindsdien 
zwierf hij van het ene tehuis naar het andere. 
Op zijn 16e belandde hij op straat en verbleef 
hij in kraakpanden. Hij was intussen zwaar aan 
de alcohol. Via cannabis geraakte hij verslaafd 
aan de cocaïne. Met stelen, liegen en bedriegen 
vulde hij zijn dagen. ‘s Nachts was hij laveloos en 
gedrogeerd.
Tot hij op een dag een auto jatte. Gewoon voor 
de kick. De kick eindigde door een enorme 
eikenboom in een flauwe bocht van de weg. Hij 
heeft langdurig bekneld gezeten. Toen hij uit het 
wrak bevrijd was, moest hij ruim een half uur 
worden geresusciteerd, een bekend fenomeen bij 
de decompressie van een lichaam dat langdurig 
bekneld is geweest.

Vanwege een persisterende hypovolaemische 
shock werd hij na aankomst in het ziekenhuis 
met spoed geopereerd. Hij had een pneumothorax 
beiderzijds, een fladderthorax beiderzijds, een 
sternumfractuur, een luxatiefractuur van zijn 
linker humeruskop, een verbrijzelde milt, diverse 
scheuren in lever, dunne darm en dikke darm, 
een bekkenfractuur, en een femurfractuur en 
crurisfractuur links.
Zijn milt werd verwijderd, zijn darmletsels werden 
overhecht en zijn lever getamponneerd. Hij kreeg 
een fixateur externe op bekken, linkerbovenbeen 
en onderbeen en een 4-loge- fasciotomie. Bij 
heroperaties werden de fixateurs verwijderd en 
pen- en plaatosteosyntheses verricht van thorax, 
bekken, boven- en onderbeen. Hij moest langdurig 
worden beademd. Ook werd hij geruime tijd 
ontstold vanwege een trombocytose, als gevolg van 
de miltextirpatie.

In een revalidatiecentrum leerde hij weer lopen, 
zich wassen, aankleden, etc. Dat ging niet vanzelf, 
maar hij bleek zeer gemotiveerd. Een verre neef, 

* De onderstaande personen en omstandigheden zijn 
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.

Lazarus

N. Ooitgedagt

opgespoord toen hij op de IC lag, trok zich zijn lot 
aan en nam hem op in zijn gezin toen hij vanuit 
het revalidatiecentrum met ontslag mocht. Dat 
bleek een gouden greep. De neef werkte in een 
opvangcentrum voor jongeren en hij nam Leon 
steeds vaker mee om te ‘resocialiseren’. Leon 
voelde zich er direct thuis. Tegen de tijd dat hij een 
expertise moest ondergaan werkte Leon er zelf als 
vrijwilliger.

Tijdens de expertise geeft Leon eigenlijk weinig 
klachten aan. Ja, zijn schouder is prut en veel 
lopen is ook een probleem, maar verder gaat 
alles eigenlijk probleemloos. Nee, hij heeft geen 
last meer van zijn borstkas, buik en bekken. 
Hij heeft wel onlangs een ontsteking aan zijn 
linkeronderbeen gehad. Daarvoor had de huisarts 
hem antibiotica gegeven. Een vaccinatie omdat 
zijn milt verwijderd is, heeft hij nooit gehad.

Bij onderzoek is de functie van zijn linkerschouder 
slecht. Afgezien van ruim 2 meter littekens op 
thorax, abdomen, bovenarm, bekken, boven- en 
onderbeen zijn er verder nauwelijks afwijkende 
bevindingen. Het linkeronderbeen vertoont nog 
roodheid en zwelling. De huidschilfering duidt op 
een recent doorgemaakte erysipelas.

Leon is content met zijn huidige conditie 
en werksituatie, vertelt hij na afloop van 
het onderzoek. De jeugdige cliënten in het 
opvangcentrum kijken tegen hem op. Ze hebben 
respect voor wat hij geestelijk én lichamelijk 
heeft meegemaakt. Voor het eerst in zijn leven 
heeft hij autoriteit. En hij maakt zich geen 
zorgen over de toekomst. Hij ziet wel. Als ik 
hem in jip-en-janneketaal heb uitgelegd dat die 
toekomst weleens bedreigd zou kunnen worden 
door levensgevaarlijke complicaties als een 
pneumokokkensepsis (na de miltextirpatie), een 
strangulatie-ileus (na de laparotomieën) en een 
streptokokkensepsis (ten gevolge van de erysipelas), 
reageert hij laconiek: hij is immers toch al uit de 
dood opgestaan!
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* Marieke Grondstra is oprichter van Generatie STORM. 

Quarterlife crisis veelvoorkomend  
fenomeen bij de jongste generatie  

op de arbeidsmarkt

M. Grondstra*

Onze organisaties zijn totaal niet voorbereid 
om de toenemende complexiteit op te vangen. 
Samenwerking tussen generaties is hierin de sleutel. 
De vernieuwingsimpulsen van de jongste generatie, 
nu generatie Y, kunnen organisaties veel kracht 
geven mits de oudere generaties deze weten te 
combineren met hun eigen vernieuwingsimpulsen. 
In dit artikel wordt beschreven hoe generatieleren 
als motor voor verandering kan worden ingezet.

Toekomstbestendige organisaties
Het huidige systeem is totaal niet voorbereid om de 
toenemende complexiteit die zich de komende tijd 
voordoet op te vangen. Deze complexiteit bestaat 
onder andere uit snel veranderende markten, 
steeds mondigere consumenten, schaarste op de 
arbeidsmarkt in combinatie met zeer zelfbewuste 
(jonge) professionals, digitalisering, oplopende 
kosten vanwege bureaucratie binnen met name de 
zorg en overheid, etc. Om tot toekomstbestendige 
organisaties te komen zullen deze een 
diepgaande verandering moeten ondergaan. 
Deze verandering start met sociale innovatie en 
vraagt een fundamenteel andere mindset van 
mensen. Professionals moeten continu en in 
het moment aansluiting vinden bij de belangen 
van de verschillende stakeholders zoals klanten, 
medewerkers en financiers. De professionals op 
de werkvloer zelf leggen de verbinding tussen 
hun eigen werkcontext en de belangen van de 
stakeholders van de organisatie. Daarbij is het van 
belang om de capaciteiten van de verschillende 
werkende generaties binnen de organisatie te 
benutten. Gebruikmaken van leerprocessen die 
aansluiten op de vitaliteit van de jongste generatie 
Y en de ervaring van de oudere generaties is een 
voorwaarde voor hun duurzame inzetbaarheid.

Generatieleren als motor voor verandering
De energie van (jonge) professionals op de 
werkvloer zal aangewend moeten worden om 
nieuwe manieren van werken te vinden die 
aansluiten op de toenemende complexiteit. 

Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000) is 
opgegroeid in een continu veranderende wereld 
en is de generatie die vanwege haar specifieke 
kenmerken binnen elke levensfase de komende 
30-50 jaar de drijvende kracht zal zijn om 
deze diepgaande verandering te bestendigen. 
Gebruikmaken van de ervaringen van de 
overige generaties is een voorwaarde om echte 
duurzame verandering te realiseren. Om een echte 
vernieuwingsimpuls te geven is het van belang 
om de talenten van elke generatie te benutten. Er 
is een aantal trends gaande binnen hedendaagse 
organisatie die de noodzaak van generatieleren 
onderschrijven:

•	 De	machtsrelatie	verschuift	van	een	focus	op	
autoriteit naar een focus op authenticiteit

•	 Het	leiderschapsprofiel	van	‘overtuigen’	verschuift	
naar ‘echte’ ontwikkeling van medewerkers

•	 Communicatie	wordt	almaar	directer,	opener	en	
eerlijker

•	 Veranderingen	vinden	niet	meer	‘	gepland	en	
gestructureerd’ maar ‘constant en overal tegelijk’ 
plaats

•	 Werken	is	steeds	meer	verbonden	met	zingeving
•	 Ontwikkelen,	leren	en	opleiden	staan	centraal,	

levenslang leren wordt een randvoorwaarde
•	 De	waardering	voor	‘leren	en	ontwikkelen’	neemt	

toe en die van ‘ervaring hebben’ af
•	 De	diversiteit	binnen	organisaties	neemt	sterk	

toe: meer vrouwen, meer nationaliteiten, 
meer culturen, meer afwijkende academische 
achtergronden, meer leeftijdsverschillen op de 
werkvloer

Samenwerking tussen generaties is de sleutel 
voor een diepgaande verandering die recht doet 
aan deze trends. De vernieuwingsimpulsen van 
de jongste generatie, nu generatie Y, kunnen 
organisaties veel kracht geven mits de oudere 
generaties deze weten te combineren met hun 
eigen vernieuwingsimpulsen. Deze verbinding op 
vernieuwingsimpulsen tussen de verschillende 
generaties is binnen elke opvolgende levensfase  
van belang. 
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Wat is generatieleren?
In de afgelopen 60 – 70 jaar zijn de veranderingen 
in de samenleving zo groot en zo frequent dat 
opeenvolgende generaties elkaar nauwelijks meer 
als voorbeeld kunnen dienen in de manier waarop 
zij vorm geven aan verschillende levensfases. Elke 
nieuwe generatie is genoodzaakt op haar eigen 
wijze vorm te geven aan de (nieuwe) levensfases 
gezien de eisen die de tijd stelt. De wijze waarop 
de 60 – 70 jarigen van nu (de babyboomers) vorm 
geven aan de levensfase ‘senioren’ was ondenkbaar 
voor de generatie die aan hen vooraf ging (de stille 
generatie) en de wijze waarop de jongst werkende 
generatie Y nu invulling geeft aan de starterfase is 
echt anders dan de wijze waarop de senioren van 
nu dat indertijd deden. 

‘Generatieleren’ beschouwt een organisatie als 
een samenwerkingsverband van verschillende 
generaties medewerkers, dwars door alle functies 
en organisatie-eenheden heen. Kenmerkend voor 
generaties is dat deze bestaan uit mensen die in 
eenzelfde tijdsperiode van 15 jaar tot volwassene 
zijn gevormd. Zij hebben bij die tijd passende 
opvattingen en overtuigingen ontwikkeld over 
de manier waarop zij hun werk willen en kunnen 
doen; een manier die voor hen waardevol is en 
door de organisatie (en de samenleving) wordt 
gewaardeerd. 

Elke generatie streeft ernaar het werk zoveel 
mogelijk op die eigen manier te blijven doen. Dat 
is namelijk wat zij waardevol vinden en waarvan 
zij ervaren hebben dat het gewaardeerd wordt. 
Elke generatie is ervan overtuigd dat zij op die 
manier het beste bijdraagt aan de realisatie van de 
organisatiedoelstellingen. Elke generatie beschikt 
daarom over een unieke set van kennis, kunde en 
vaardigheden en elke generatie heeft een specifieke 
taak of roeping om zowel de inhoud als de 
randvoorwaarden van het werk te vernieuwen en zo 
het sociaaleconomische welzijn van de organisatie 
te stimuleren. Daarbij voelen individuele leden van 
een bepaalde generatie zich vitaler en gelukkiger 
naarmate ze er samen in slagen hun roeping waar 
te maken.

In organisaties onderscheiden we op dit moment 4 
generaties: 
•	 De	protestgeneratie	(62	–	77	jaar	in	2017),	

volwassen geworden de tijd van democratisering, 
inspraak en medezeggenschap binnen een 
hiërarchische organisatiestructuur en dus 
bedreven in het functioneren binnen een 
verticale functionele structuur, waarin posities en 
gelaagde verantwoordelijkheden centraal staan. 

•	 Generatie	X	(47	–	61	jaar	in	2017),	gevormd	in	de	
tijd van de processtructuren en bedreven in het 
functioneren binnen een horizontale structuur, 

waarin samenwerking en verbinding centraal 
staan. 

•	 Pragmatische	generatie	(	32-46	jaar	in	2017),	
gevormd in een tijd die weer alle kansen 
bood voor zelfontplooiing en bedreven 
in resultaatgericht samenwerken, leren en 
ontwikkelen.

•	 Generatie	Y	/	Screenagers	(17	–	31	jaar	in	2017),	
gevormd in een tijd met als belangrijkste waarden 
authenticiteit, autonomie en zinvol werk en 
bedreven in netwerken en zinvolle samenwerking 
met alle partners. 

Generatie Y en de ‘quarterlife crisis’
Generatie Y krijgt al jong een overdosis aan keuzes 
voor haar kiezen, ze heeft het druk met haar 
eigen identiteit en moet aan veel (zelf opgelegde) 
verwachtingen voldoen. Deze generatie is erg 
zelfbewust en vindt het belangrijk in een organisatie 
te werken waar ze echt impact kunnen hebben 
en waar gezellige collega’s zijn. Veel organisaties 
verwachten dat generatie Y zich aanpast aan de 
heersende cultuur, ongeacht hun persoonlijkheid en 
voorkeuren. De verwachtingen van beide kanten zijn 
hooggespannen. Als die verwachtingen niet worden 
waargemaakt ligt voor generatie Y een quarterlife 
crisis op de loer. 

De jongst werkende generatie Y staat anders in het 
werkleven dan de generaties daarvoor, blijkt uit 
onderzoek. Ongelijkwaardigheid, bureaucratie, 9 tot 
5 mentaliteit, visieloosheid, gebrek aan coaching, 
ongezelligheid, controle, negatieve feedback, ‘niet 
jezelf kunnen zijn’, hiërarchie, een oninspirerende 
werkplek en routinematig werken kosten deze 
generatie heel veel werkenergie. Het is zelfs 
aanleiding voor complete aftakeling op het werk. 
Vooral wanneer dat in een eerste baan gebeurt zijn 
de gevolgen groot.1

De onderlinge verbinding met generatiegenoten 
blijkt erg belangrijk voor generatie Y. Om samen 
sterk te staan en zo met meer energie aan het 
‘werkfront’ te verschijnen. Wanneer ze zich bewuster 
zijn van hun kracht kunnen ze gerichter prikkelen 
en vernieuwen. Want naast het ‘dertigers dilemma’, 
wat vooral over de pragmatische generatie (geboren 
tussen 1970 en 1985) gaat, rijst bij generatie Y een 
nieuw fenomeen, namelijk de ‘quarterlife crisis’. 

Het werkende leven komt niet overeen met het 
droombeeld
Generatie Y ontdekt in de loopbaan al snel dat 
de werkelijkheid van het werkende leven niet 
overeenkomt met hun ‘naïeve’ beeld van hoe het 
volgens hen zou moeten zijn. Opvoeding en studie 

1 Bontekoning, A. Grondstra, M. 2012, Ygenwijs, 
Amsterdam, Business Contact
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bereiden generatie Y voor op een beïnvloedbare 
en zelfs maakbare wereld en dan kan de harde 
werkelijkheid van hiërarchie en bureaucratie aan 
het werkfront soms afschrikwekkend zijn voor deze 
starters. Het gat tussen droom en werkelijkheid is 
soms zo groot dat jongeren emotioneel in de knoop 
raken en in een crisis terecht komen. Gaandeweg 
wordt zichtbaar wat het van generatie Y vergt om 
alle ballen in de lucht te houden. Ze eisen veel 
van zichzelf, en leven met een hoop zelfopgelegde 
normen. Ze spiegelen zich aan hun enorme netwerk 
dat op Facebook de mooiste ervaringen deelt en ze 
willen daar vooral niet voor onderdoen. Langzaam 
komen toch hun twijfels en angsten aan het licht, 
er is geen ontkennen meer aan. Hun droombaan 
bestaat niet. 

Wanneer de banen in bepaalde sectoren niet voor 
het oprapen liggen, lijkt er geen andere keus voor 
generatie Y dan zich aan te passen en zich te voegen. 
Aanpassen aan de vaak logge en onpersoonlijke 
constructies die ze organisaties noemen en zijn 
gebouwd door de opa’s en oma’s van deze generatie, 
of teruggaan naar het ouderlijk huis omdat de kosten 
van een werkeloos individualistisch Y bestaan niet 
zelf te dragen zijn. 

(H)erken pluriformiteit
Het lijkt erop dat organisaties in Nederland het 
‘brand’ als heilig beschouwen en dat daaromtrent 
geen concessies worden gedaan. Jonge medewerkers 
dienen zich aan te passen aan de normen en 
waarden van de organisatie, ongeacht hun 

persoonlijke voorkeuren en gebruiken. Het lijkt of 
het individu niet gelijkwaardig is aan ‘de organisatie’, 
alsof er geen sprake is van pluriformiteit. De strategie 
van een organisatie wordt vaak in een vissenkom, 
het managementteam of het bestuur, ontworpen. Er 
wordt van uitgegaan dat die vissenkom een goede 
afspiegeling is van het hele aquarium, de vijver 
of zelfs de oceaan. Dit zorgt ervoor dat de jongst 
werkende generatie Y vaak wordt overgeslagen. 
Terwijl juist deze generatie zo’n behoefte heeft om 
onderdeel te zijn van de organisatie door input te 
kunnen leveren op het beleid, invloed te hebben. 
Ze hebben een sterke behoefte aan ‘purpose’ of 
zingeving, en die komt niet van boven maar juist 
van binnenuit. 

Wat iedere generatie en ieder individu binnen een 
organisatie nodig heeft, is de mogelijkheid om bij 
te dragen op een manier die het beste bij haar past, 
ongeacht wat de omgeving van haar verwacht. Van 
het ‘brand’ van de organisatie naar het ‘brand’ van 
de generatie en het individu. Deze open dialoog 
tussen generaties stimuleren is het gewichtigste 
en ontmoetendste wat je als organisatie kan en 
moet doen. Generatie Y is vanwege haar specifieke 
kenmerken de drijvende kracht om de geschetste 
veranderingen te bestendigen. De ervaringen en 
wijsheid van de overige generaties zijn hierbij een 
voorwaarde om echte duurzame verandering te 
realiseren. Breng ze met elkaar in verbinding en 
laat ze naar elkaar luisteren en van elkaar leren. 
Laat zodoende generatieleren de motor voor 
verandering zijn.

Samenwerking arbeidsdeskundigen  
en verzekeringsartsen

P.L. van der Ham*

In dit artikel ga ik in op het belang van het 
tijdig beschikbaar zijn van een eenduidig 
belastbaarheidsprofiel voor de arbeidsdeskundige 
beoordeling en op de samenwerking tussen de 
arbeidsdeskundige en de verzekeringsarts/medisch 
adviseur. Voor wat beide aspecten betreft sta ik stil bij 
de huidige praktijk en geef ik mijn visie ten aanzien 

van mogelijke verbeteringen. 

De noodzaak van een goed belastbaarheidsprofiel 
voor het werk van de arbeidsdeskundige
Zeker voor de arbeidsdeskundige die vragen moet 
beantwoorden met een beoordelend karakter (denk 
aan de mate van arbeidsongeschiktheid, de resterende 
arbeidsmogelijkheden, behoefte aan huishoudelijke 
hulp, verloren doe-het-zelfcapaciteit, etc.) is het * P.L. van der Ham, arbeidsdeskundige re 

www.artoosvanderham.nl 



GAVscoop, jaargang 21, nummer 2, december 2017 43

noodzakelijk om te kunnen beschikken over een 
beperkingenformulier of belastbaarheidsprofiel. 
Maar ook in de eerdere fase van een 
letselschadezaak, wanneer het gaat om re-integratie- 
vraagstukken, kan het zijn dat de arbeidsdeskundige 
informatie over de belastbaarheid van de betrokkene 
nodig heeft. Zeker als het om een zelfstandig 
ondernemer gaat, waarbij keuzes moeten worden 
gemaakt over de (omvang van) de vervanging. Ik 
kom daar later op terug. 
Het is immers niet aan de arbeidsdeskundige om 
zelf medische stukken te interpreteren en daar 
een belastbaarheid op vast te stellen. Ik zie het 
vertalen van alle beschikbare medische gegevens, 
zo mogelijk aangevuld met bevindingen uit eigen 
onderzoek, naar belastbaarheid als een kerntaak 
van de medisch adviseur of verzekeringsarts. 
In mijn werksituatie heb ik vaak te maken met 
één verzekeringsarts, door partijen gezamenlijk 
aangesteld of aangesteld door de rechtbank, 
maar het komt ook voor dat ik te maken heb 
met de beide medisch adviseurs van partijen. In 
laatstgenoemde situatie merk ik dat het behandelen 
van verzoeken of vragen van mijn kant erg veel 
tijd kost. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben 
met werkdruk maar ook met het feit dat de beide 
medisch adviseurs het eens moeten worden over 
het antwoord aan mij. Wat mij betreft is het 
aanstellen van één medisch adviseur dan ook een 
goed initiatief. 
In de letselschade zijn verschillende soorten 
belastbaarheidsformulieren in omloop. Denk aan 
het beperkingenformulier van de Nederlandse 
Orthopeden Vereniging (NOV), de International 
Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF), de functionele mogelijkhedenlijst (FML) en 
verder aan de formulieren die door verzekeraars zelf 
ontwikkeld zijn. 
Voor de arbeidsdeskundige is het belangrijk dat het 
formulier duidelijk en eenduidig is. 
Het beperkingenformulier van de NOV is dat niet. 
Daarin worden de begrippen licht, matig of sterk 
beperkt gehanteerd zonder dat gepreciseerd wordt 
wat onder licht, matig of sterk beperkt verstaan 
moet worden. De arbeidsdeskundige moet dan zelf 
interpreteren (wat uiteraard niet de bedoeling is) 
of aanvullende vragen aan de medisch adviseurs 
stellen. 
Mijn voorkeur gaat uit naar de FML, ook al realiseer 
ik mij dat er ook nadelen aan de FML kleven. 
Dit geldt zeker voor beroepen waarin een hogere 
belasting aan de orde is dan de normaalwaarden 
aangeven, bijvoorbeeld beroepen met hoge eisen 
aan het vasthouden van de aandacht of het aantal 
werkuren bij zelfstandig ondernemers. 
Maar de verschillende aspecten zijn gedefinieerd en 
het interpretatiekader is bekend. 
Bij de meeste items kan de arts de gradatie van 
de beperking aangeven. Bovendien kan de arts 

de geformuleerde keuzes finetunen, dus meer 
maatwerk leveren, iets dat naar mijn idee (te) 
weinig voorkomt. Een voorbeeld: de arts is niet 
verplicht te kiezen tussen vier of acht uur staan 
per dag, maar kan aangeven dat dit gedurende zes 
uur kan mits de eis dat er tussendoor gezeten kan 
worden. 
Zeker bij mensen met beperkingen op mentaal en/
of psychisch vlak (rubriek I en II van de FML) is een 
nadere toelichting van de arts op de aangegeven 
beperkingen van belang voor een goed begrip van 
de arbeidsdeskundige. Tekstuele omschrijvingen 
zijn dan vaak beter voor het begrip dan alleen een 
opgave in een FML. In dat kader is het van belang 
te benadrukken dat een arbeidsdeskundige niet 
genoeg heeft aan een belastbaarheidsprofiel/FML. 
De (zakelijke) rapportage van de verzekeringsarts 
mag niet ontbreken. De rapportage geeft de 
arbeidsdeskundige inzicht in de achtergronden 
en de context, zodat de FML beter begrepen kan 
worden. 

Voor wie is het belastbaarheidsprofiel bedoeld?
De verzekeringsarts/medisch adviseur dient zich 
steeds te realiseren dat het belastbaarheidsprofiel 
uitsluitend wordt opgesteld ten behoeve van het 
arbeidsdeskundig onderzoek. Met andere woorden, 
de opsteller dient zich steeds af te vragen of de 
arbeidsdeskundige met de opgestelde lijst en het 
bijgevoegde rapport voldoende uit de voeten kan, of 
dat een toelichting of nuancering nodig is. 
Ter verduidelijking volgen hier enkele voorbeelden 
uit de praktijk, letterlijk overgenomen uit 
beperkingenformulieren die aan ons verstrekt 
werden:
Langdurig zwaar tillen en dragen is matig 
beperkt. Toelichting ontbreekt, hier kun je als 
arbeidsdeskundige niets mee. Wat wordt bedoeld 
met langdurig, wat is zwaar en wat is matig?
Geen conflicthantering. Toelichting ontbreekt. Wat 
wordt bedoeld; helemaal niet, niet in rechtstreeks 
contact met mensen, wel telefonisch of schriftelijk?
Leidinggeven is beperkt. Toelichting ontbreekt. Kan 
iemand totaal niet leidinggeven? Waarom kan 
iemand niet leidinggeven? Maakt het daarbij uit 
of je meewerkend voorman bent (leidinggeven 
on the job), teammanager van een team van acht 
medewerkers of algemeen directeur van een bedrijf 
met honderd medewerkers?
Concentreren is beperkt tot een half uur aaneen. 
De vraag die volgt wordt zelden op voorhand 
beantwoord: en wat dan na dat half uur? Kan 
iemand zich na een pauze wederom een half 
uur concentreren, hoe lang moet die pauze 
(recuperatie) dan zijn, hoe zit het met het totaal aan 
concentreren (of vasthouden van de aandacht) over 
de hele werkdag?
Bovenstaande geldt ook voor de aspecten zitten, 
staan en lopen. Zodra er een beperking is voor 
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de aaneengesloten duur moet de arts altijd een 
toelichting geven op de noodzakelijke recuperatie 
(hoe lang en in welke vorm). In de praktijk wordt 
deze toelichting vrijwel nooit direct vermeld en 
moet je er als arbeidsdeskundige om vragen. 
Ik heb begrepen dat er serieuze pogingen worden 
gedaan om een FML-achtig belastbaarheidsprofiel 
voor de particuliere sector (letselschade en 
AOV) te ontwikkelen. Ik hoop dat hierbij 
arbeidsdeskundigen, als eindgebruiker van het 
profiel, betrokken zijn. 
Ik zou het toejuichen wanneer de arts min of meer 
verplicht is om bij bepaalde items een toelichting 
op de beperking te geven, om vragen achteraf van 
de arbeidsdeskundige en dus vertraging van het 
proces te voorkomen. 

Tussentijds monitoren van de belastbaarheid
Het tussentijds monitoren van de belastbaarheid 
is iets dat in de letselschade niet vaak wordt 
gedaan. Sterker nog, ik merk dat er bij partijen 
(met name de verzekeraars) een bepaalde huiver is 
om dat te doen. In een nu lopende zaak met een 
zelfstandig ondernemer heeft mijn vraag over de 
actuele belastbaarheid en mijn suggestie voor een 
bedrijfsgeneeskundig consult tot maandenlange 
discussie geleid. 
Maar zonder inzicht in de actuele belastbaarheid 
is het voor mij als arbeidsdeskundige heel lastig 
om de opdracht uit te voeren (bevorderen van de 
re-integratie in het eigen bedrijf en treffen van 
maatregelen om de continuïteit van het bedrijf te 
bewaken). Tenzij ik alleen uitga van de klachten en 
beperkingen die betrokkene mij aangeeft, maar dat 
is geen objectieve bron. 
In tal van opdrachten, die na verloop van jaren bij 
ons terecht komen, valt op dat de belastbaarheid 
pas voor het eerst beoordeeld wordt nadat er een 
medische expertise heeft plaatsgevonden. En die 
vindt meestal pas plaats wanneer er een medische 
eindsituatie is ontstaan.
Zo kregen we in 2017 een opdracht in een zaak met 
een agrariër, die in 2011 bij een ongeval betrokken 
was. Partijen hadden in 2016 medische expertises 
laten verrichten en na veel discussie was in 2017, 
voorafgaand aan het arbeidsdeskundig onderzoek, 
een beperkingenlijst opgesteld. De vraagstelling had 
betrekking op de mate van arbeidsongeschiktheid 
sinds 2011 en daaraan gekoppeld de behoefte aan 
vervangende arbeid en de kosten daarvan. 
Maar wat zegt de beperkingenlijst van 2017 over 
de aard en ernst van de beperkingen in 2011 en de 
daarop volgende jaren? Het zou zo maar kunnen 
dat de betreffende persoon in 2011 en 2012 meer 
beperkingen had dan in 2017. 
Sterker nog, uit de analyse van de jaarcijfers bleek 
dat betrokkene bij een gelijkblijvende omvang 
van land en veestapel in de jaren 2011 t/m 2013 
veel meer derden had moeten inhuren dan in 

de jaren erna. Dat is een sterke aanwijzing dat 
betrokkene destijds meer beperkt was. Maar die 
uitval kan alleen kan worden onderbouwd door 
de arbeidsdeskundige indien de verzekeringsarts/
medisch adviseur voor die jaren ook zwaardere 
beperkingen aangeeft. 
Gelukkig was er redelijk wat medische informatie 
beschikbaar van de behandelende sector uit de 
eerste jaren na het ongeval en hierdoor konden de 
medisch adviseurs achteraf de beperkingen van 
destijds reconstrueren. 
Was deze medische informatie niet beschikbaar 
geweest dan zou het niet mogelijk zijn 
geweest om een goed oordeel te geven over de 
arbeidsongeschiktheid en de gevolgen daarvan in 
de eerste jaren na het ongeval. 
Als het gaat om een werknemer dan zijn er andere 
partijen zoals de bedrijfsarts en het UWV bij de 
zaak betrokken. Ook deze partijen beoordelen 
de belastbaarheid van de persoon. Als de 
letselschadepartijen het daar mee eens zijn, kan 
dit informatie bieden over de belastbaarheid in 
eerdere jaren. Maar als het gaat om zelfstandig 
ondernemers en zeker de ondernemers die geen 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben, 
dan is er geen enkele instantie die zich bezig houdt 
met de belastbaarheid en de ontwikkeling daarvan. 
Ik ben er een groot voorstander van om zeker 
in letselschadezaken met zelfstandigen meer 
aandacht te besteden aan het monitoren van 
de belastbaarheid van de betrokkene. Dat kan, 
zoals AOV-verzekeraars doen, door inzet van een 
bedrijfsarts of een verzekeringsarts. Het gaat daarbij 
niet om uitgebreide verzekeringsgeneeskundige 
expertises, maar om tussentijdse beoordelingen/
inschattingen van de belastbaarheid. Te denken 
valt aan circa drie keer per jaar, maar dat kan per 
geval anders liggen. 
Dergelijke tussentijdse beoordelingen zijn van 
waarde als het gaat om arbeidsdeskundige 
beoordelingen achteraf (met terugwerkende kracht) 
maar ook tijdens de re-integratie. Op basis van de 
tussentijdse beoordelingen kan veel beter door 
de arbeidsdeskundige bepaald worden waar de 
knelpunten liggen en wat de arbeidsmogelijkheden 
zijn. 
In letselzaken met werknemers is te overwegen 
om de belastbaarheid tussentijds zelf te 
laten monitoren. Anders ontstaat een sterke 
afhankelijkheid van de bevindingen van en de 
verwoording door de bedrijfsarts van de arbodienst. 
De kwaliteit verschilt nogal. Dit is mede afhankelijk 
van het soort contract dat de werkgever heeft 
afgesloten met de arbodienst. 
Het is mij bekend dat er bij letselschade, anders 
dan bij de AOV, discussies kunnen zijn over 
causaliteit en pre-existentie. Deze discussies moeten 
worden gevoerd, maar het is ook nodig om de 
belastbaarheid na een ongeval te blijven volgen. 
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De wederzijdse medisch adviseurs besteden in hun 
adviezen veel aandacht aan het ongevalsletsel zelf, 
de behandelingen en de causaliteit maar relatief 
weinig aandacht aan de belastbaarheid van de 
betrokkene op dat moment. 
Dat zou door een gerichte vraagstelling van partijen 
aan de medisch adviseur kunnen veranderen. 

Overleg/samenwerking tussen deskundigen 
onderling
Overleg tussen de verzekeringsarts en de 
arbeidsdeskundige, alvorens de verzekeringsarts 
het definitieve rapport opstelt (met het 
belastbaarheidsprofiel), kan resulteren in 
verbetering van de kwaliteit van de beoordeling. 
In veel beoordelingen in letselschadezaken 
(bij gezamenlijke benoeming door partijen 
of de rechtbank) werken meer deskundigen 
achtereenvolgens in een specifieke opdracht. 
Bijvoorbeeld eerst een medisch specialist, dan een 
verzekeringsarts, dan een arbeidsdeskundige. Soms 
wordt dit nog gevolgd door de benoeming van een 
bedrijfseconoom en een rekencentrum. 
Concreet komt de werkwijze er op neer dat de 
volgende deskundige zijn onderzoek verricht 
nadat het definitieve rapport van de voorgaande 
deskundige is ontvangen. In het geval van de 
arbeidsdeskundige wil dat zeggen dat deze het 
definitieve rapport van de verzekeringsarts 
ontvangt, waarin de beperkingen in de 
belastbaarheid of de resterende mogelijkheden zijn 
omschreven in het rapport met het bijgevoegde 
belastbaarheidsprofiel. 
Zeker in gerechtelijke procedures maar ook buiten 
rechte wordt de arbeidsdeskundige eigenlijk met 
een voldongen feit op pad gestuurd, namelijk het 
definitieve rapport van de verzekeringsarts en de 
vastgestelde belastbaarheid. 
Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat de 
arbeidsdeskundige, feitelijk de enige gebruiker van 
de belastbaarheidsbeoordeling, niet betrokken 
is bij de conceptfase van de beoordeling van de 
belastbaarheid. 
Stel dat de arbeidsdeskundige nog behoefte heeft 
aan een toelichting op bepaalde aspecten of 
een bepaalde discrepantie opmerkt? Dat komt 
regelmatig voor, want de arbeidsdeskundige kijkt 
met andere ogen naar een concept-FML dan de 
beide medisch adviseurs, aan wie het concept in de 
praktijk wordt voorgelegd. 
Natuurlijk kan de arbeidsdeskundige alsnog contact 
opnemen met de opsteller van het rapport, maar 
dat kan tot complicaties leiden. Wanneer echter pas 
ná het definitieve rapport van de verzekeringsarts 
overleg plaatsvindt tussen de arbeidsdeskundige 
en de verzekeringsarts en wanneer dat overleg leidt 
tot een aanpassing in het rapport van de verzeke-
ringsarts (meer verduidelijking, meer nuancering, 
recuperatie aangeven, fout in belastbaarheidsprofiel 

rechtzetten) levert dit vaak protesten of 
negatieve gevoelens op bij partijen. Heeft de 
arbeidsdeskundige de verzekeringsarts beïnvloed? 
Zijn de partijen het wel eens met deze nuancering/
wijziging? 

Samenwerking in de praktijk
Ik ben van mening dat de samenwerking/overleg 
tussen verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige 
beter kan en dat die verbeterde samenwerking 
de totale beoordeling en het proces ten goede zal 
komen. 
Er kan naar mijn idee al veel bereikt worden 
door in de procedure op te nemen dat de 
arbeidsdeskundige en verzekeringsarts tegelijk 
benoemd worden. Vervolgens dient de 
arbeidsdeskundige medebetrokken te worden in 
de fase van commentaar leveren op de concept 
beoordeling van de belastbaarheid. Daartoe moet 
de arbeidsdeskundige kunnen beschikken over het 
concept zakelijk rapport en de concept beoordeling 
van de belastbaarheid. 
De opsteller van het concept krijgt dan in 
de conceptfase commentaar vanuit medisch 
oogpunt (van de beide medisch adviseurs) én 
vanuit arbeidsdeskundig oogpunt. Het definitieve 
rapport zal dan geen vragen meer oproepen bij de 
arbeidsdeskundige. 
Daarnaast zou het goed zijn dat partijen 
in de opdracht aan de verzekeringsarts en 
arbeidsdeskundige aangeven dat het akkoord is dat 
er tussen hen overleg is. Dat kan ook gedurende 
het arbeidsdeskundig onderzoek zijn, wanneer de 
arbeidsdeskundige na inzicht te hebben gekregen in 
de specifieke belasting, behoefte heeft aan overleg 
met de verzekeringsarts of bepaalde taken haalbaar 
zijn of niet. 
Op die manier ontstaat een meer multidisciplinaire 
beantwoording van de vraagstelling en is naar mijn 
oordeel beter dan een volgordelijke behandeling. 

Nog even samengevat de belangrijkste punten:
•	 Een	arbeidsdeskundige	met	een	beoordelende	

opdracht moet kunnen beschikken over een 
éénduidige beperkingenlijst met toelichting, in 
combinatie met de (zakelijke) rapportage van de 
verzekeringsarts

•	 Wanneer	er	aspecten	zijn	waarbij	de	aaneengesloten	
belastbaarheid beperkt is moet de arts altijd 
aangeven wat de recuperatie-eisen zijn

•	 De	NOV-beperkingenlijst	(of	vergelijkbare	lijsten	
van verzekeraars) is niet geschikt voor een 
arbeidsdeskundige beoordeling

•	 Het	is	van	belang	om	vanaf	het	begin	van	de	
claim in de advisering aandacht te besteden aan 
de (ontwikkeling van de) belastbaarheid van de 
betrokkene 

•	 Zorg	voor	monitoring	van	de	(ontwikkeling	van	
de) belastbaarheid in de periode na ongeval, 
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zeker bij zelfstandig ondernemers maar eventueel 
ook bij werknemers, bij voorkeur door een 
verzekerings- of bedrijfsarts

•	 Bevorder	het	overleg/de	samenwerking	tussen	
de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige, 
door de opdracht tegelijktijdig aan de 

verzekeringsarts en arbeidsdeskundige te 
verstrekken, de arbeidsdeskundige in de 
conceptfase te betrekken en toestemming te 
verlenen tot overleg gedurende de beoordeling 
(meer multidisciplinaire behandeling van de 
vraagstelling).

Intuïtie maakt meer 
kapot dan je lief is
Harald  Merckelbach.  
Uitgeverij Prometheus 
Amsterdam 2017, 283 blz,
ISBN 978 90 446 3439 6

Eén van de redactieleden 
wees mij op het boek 
van de hoogleraar 
rechtspsychologie Harald 
Merckelbach. De titel 
’Intuïtie maakt meer 
kapot dan je lief is ’ was 
intrigerend en maakte 
nieuwsgierig.

Ondanks het feit dat Merckelbach in zijn boek 
voornamelijk strafzaken bespreekt en de valkuilen 
die daarbij vaak voorkomen en niet vermeden 
worden, zijn er toch ook vele parallellen met het 
vak van medisch adviseur. Zoals rechters vaak op 
het verkeerde been gezet worden door al dan niet 
bewuste vooroordelen, verkeerde veronderstellingen 
of misleidende informatie, worden ook wij 
wellicht vaak bij de beoordeling van letselschade, 
arbeidsongeschiktheid of verzekerbaarheid 
onbewust beïnvloed door onze eigen ideeën over 
wat normaal, redelijk of begrijpelijk is. Merckelbach 
leert ons dat wij niet altijd moeten vertrouwen 
op zogenaamde vaststaande feiten, de met 
zekerheid gebrachte meningen van deskundigen 
en de omstandigheden rond een schadegeval of 

arbeidsongeschiktheid, die vanuit verschillende 
visies verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. 
Zeer nette en betrouwbare lieden kunnen ware 
criminelen zijn en gluipers van het zuiverste water 
blijken soms gewetensvolle en eerlijke mensen.

Ook zijn er vele voorbeelden van mensen die oprecht 
geloven in zaken die voor hen waar zijn, maar 
feitelijk onjuist zijn. Denk daarbij aan het wel of niet 
dragen van de autogordel of klachten die vóór het 
ongeval nooit zouden hebben bestaan.
De boodschap van Merckelbach is duidelijk, maar 
ook complex. Niet vertrouwen op intuïtie, verhalen 
van anderen of suggesties, maar in plaats daarvan 
gezond verstand gebruiken en vooral vertrouwen op 
feiten die vaststaan. Een en ander wordt geïllustreerd 
met een groot aantal (rechts)zaken, waarin 
onvoldoende kritisch denken en teveel vertrouwen 
op intuïtie, suggesties en vooroordelen tot verkeerde 
conclusies leidden.

Het boek leest makkelijk en Merckelbach bedient 
zich, ook bij meer ingewikkelde onderwerpen, 
van redelijk eenvoudige taal. Misschien dat ik het 
daarom op den duur toch wat saai begon te vinden, 
mede door de talloze onderzoekingen van collega-
psychologen die vermeld worden. En hebben 
wij in het verleden niet geleerd dat psychologen 
vaak de conclusies trekken die zij verwachten, 
omdat zij toch teveel afgaan op hun intuïtie en 
willen bewijzen wat ze eigenlijk al van tevoren 
veronderstellen? Wantrouw dus ook Merckelbach  
en zijn boek.

K.H. Harmsma

Voor u gelezen
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Verslag

GOMA-symposium ‘JUST TRUST’

A. Reitsma

Vrijdag 12 mei heb ik het GOMA-SYMPOSIUM 
‘JUST TRUST’ van De Letselschade Raad bijgewoond. 
Tijdens deze middag stond de GOMA (Gedragscode 
Openheid medische incidenten; betere afwikkeling 
Medische Aansprakelijkheid) centraal. Er waren 
sprekers vanuit verschillende disciplines, die vanuit 
hun eigen vakgebied het thema ‘vertrouwen’ 
toelichtten. De eerste spreekster was afkomstig 
uit Engeland, Dr. Judith Clark, van oorsprong 
reumatoloog en nu werkzaam als Clinical risk 
manager bij de Medical Defence Union (MDU), een 
organisatie die artsen werkend in Private Practice 
verzekert voor beroepsaansprakelijkheid. Artsen 
werkzaam bij de National Health Service (NHS) zijn 
door de overheid daarvoor verzekerd. Ook artsen 
werkzaam in Primary Care (bijvoorbeeld huisartsen 
die wel NHS-patiënten zien, hebben een polis bij 
MDU. Dr. Clark sprak over het Britse systeem met 
als subtitel: ‘Wat als vertrouwen ontbreekt?’ Zij 
schetste een zorgwekkend beeld. Ondanks de grote 
vooruitgang van de medische zorg en de veiligheid en 
de daling van het aantal incidenten en complicaties 
nam het aantal aansprakelijkheidsclaims door 
patiënten helaas bijna exponentieel toe. Ook zijn 
de uitbetaalde bedragen enorm gestegen (in de 
orde van grootte van miljoenen ponden per claim). 
Dit liep nog verder op sinds een beslissing van 
de Britse regering om bij het uitbetalen van deze 
astronomische bedragen ook nog rekening te houden 
met een percentage voor toekomstige inflatie. De 
kosten lopen op, de premies voor artsen dus ook. 
Een huisarts besteedt tegenwoordig ongeveer 20% 
van zijn netto inkomen aan de AVB-premie. Er lijkt 
onder patiënten een toename van ‘entitlement’ te 
zijn; (te) hooggespannen verwachtingen over wat 
medici kunnen en dat daarbij helemaal niets fout 
zou kunnen of mogen gaan. Zij vertelde over de 
‘Clinical Negligence Triangle’ (te vergelijken met de 
branddriehoek): als er effectieve gezondheidzorg 
bestaat (= high expectations) én makkelijk te 
verkrijgen medische informatie (‘Dr. Google’)  
én een bepaalde juridische omgeving 
(slachtoffervriendelijk, toegeeflijk) dan heb je 
alleen nog maar een vonkje nodig om tot een claim 
te komen. Die vonk kan bijvoorbeeld zijn: een 
agressieve belangenbehartiger, of een arts met matige 
communicatieve vaardigheden. Betere medische 
zorg betekent dus niet minder claims; een dystopisch 

voorbeeld van niet eens zo ver weg. 

De volgende spreekster was Mr. Annemiek van 
Reenen-Ten Kate, letselschadejurist gespecialiseerd 
in medische aansprakelijkheid en adjunct-directeur 
van Hofmans Letselschade en lid van de werkgroep 
belast met de totstandkoming van het GOMA 
Addendum van 2016. Zij sprak over ‘Vertrouwen 
en samenwerking als conditio sine qua non bij de 
afwikkeling van een letselschade na een medisch 
incident.’ In dit (verkoop-)praatje besprak zij een 
casus (die helaas medisch wat rammelde) over een 
verondersteld onterecht gemiste diagnose (maligne 
tumor bij inmiddels overleden kind). Zij benadrukte 
herhaaldelijk hoe zorgvuldig haar kantoor (lees: 
zijzelf) steeds te werk was gegaan. Een disclosure 
statement van potentiele belangenverstrengeling 
was hier wel gepast geweest. Een nuttige take-
home message c.q. tip was wel: geef in de (door 
de GOMA) verplichte schriftelijke reactie van 
de aansprakelijk gestelde instelling/arts op de 
aansprakelijkheidsstelling direct een blijk van 
empathie, begrip en (waar nodig) spijt. Dit kan bij 
de slachtoffers veel goodwill kweken en dit kan de 
behandeling van de claim ten goede komen. 
Vervolgens kwam Prof. dr. J.C. Kluin-Nelemans, 
emeritus hoogleraar Hematologie en voormalig 
voorzitter van de Commissie Calamiteiten 
Patiëntenzorg van het UMCG aan het woord. Zij 
vertelde over ‘Peer support: (zelf)vertrouwen na 
een medisch incident’. Naar Amerikaans model 
(oorspronkelijk gestart door KNO-arts en hoogleraar 
Jo Shapiro van Harvard) is er een formeel systeem 
opgezet, waarin er vaste peer supporters in het 
ziekenhuis zijn, die actief contact leggen met 
collega’s, die betrokken zijn bij een incident, 
calamiteit of complicatie. Het is namelijk bekend, dat 
de daarbij betrokken artsen hiervan veel psychische 
klachten kunnen ondervinden, zoals burn-out en 
depressie, leidend tot ziekteverzuim en zelfs suïcide 
(pogingen). Zij zijn als het ware ‘second victims’ van 
het incident, dat tot de claim heeft geleid. Eenieder 
die ooit bij een tuchtzaak betrokken is geweest, heeft 
daar vast begrip voor. Zij gaf aan, dat dit systeem 
goed werkt en dat er ook vanuit arts- assistenten en 
zelfs medisch studenten interesse voor is. Het wordt 
opgenomen in de opleidingen en in het medisch 
curriculum. 
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Na de pauze was chirurg Mariska Scheuer, tevens 
medisch adviseur op het gebied van kwaliteit en 
patiëntveiligheid, aan de beurt. Haar presentatie, 
getiteld: ‘Vertrouwen in de medische professie, hoe 
bouw je het op en hoe houd je het vast’ begon met 
een zeer plastisch fragment uit de TV-serie ‘The 
Knick’, over chirurgen in een Amerikaans ziekenhuis 
eind 19e eeuw. Ze toonde een spoedoperatie van een 
hoogzwangere vrouw vanwege een placenta praevia 
abrupta, verricht voor een publiek van geneeskunde 
studenten (allemaal besnorde mannen). Met het 
volste vertrouwen, zelfs enige arrogantie, begonnen, 
wordt de operateur binnen enkele minuten ingehaald 
door de feiten: een onstelpbare bloeding, een dode 
patiënte en dito baby. Zijn lichaamshouding verraadt 
gebrokenheid wanneer hij met zwakke stem de 
doodstille studenten toespreekt. Zeer illustratief voor 
wat een dergelijke complicatie/calamiteit met een 
arts doet. De toehoorders in onze zaal (meest niet-
medici) zaten te rillen en te gillen (jawel) bij het zien 
van zoveel bloed en narigheid. Haar praatje was rijk 
aan wijsheden van onder meer Lao Tsu, Steven Covey 
(ook jr.) en ervaringen van haarzelf en vol met mooie 
voorbeelden. De bottom line: artsen gaan elke dag 
naar het werk om goed te doen. Calamiteiten komen 
daarbij helaas voor en daar moeten we bewust van 
leren, dat zijn we als artsen verplicht. 

Hierna volgde de presentatie: ‘Wat betekenen 
transparantie en vertrouwen voor het toezicht in 
de zorg?’ door Dr. Marina A.W. Eckenhausen, oud-
neonatoloog en nu hoofd medisch specialistische 
zorg bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de 
‘politie’ van de overheid. Geen populaire positie, 
getuige haar ietwat defensieve stijl van presenteren. 
Toch ervaart zij vooral openheid, medewerking en 
zelfreflectie bij de artsen en instellingen die zij heeft 
bezocht. Transparantie is een mooi streven, maar is 
beperkt voor de toezichthouder vanwege de privacy 
van de betrokkenen, inclusief de patiënten en hun 
nabestaanden. Lang genoeg werkzaam geweest als 
specialist om zich de ‘FONA-meldinkjes’ van vroeger 

te herinneren -de voorgangers van de huidige formele 
meldingssystemen van calamiteiten en incidenten- 
legde zij uit op welke schaal er gemeld en geclaimd 
wordt. Het is een ijsberg met een topje erop. De meeste 
(bijna-)incidenten komen niet tot een melding en 
al zeker niet tot een claim en/of een melding bij het 
tuchtcollege. Van de echte calamiteiten komt het maar 
in een klein aantal gevallen tot een dergelijke melding. 
Het valt dus mee in Nederland. Take home message: 
hoe positiever de toezichthouder zich uitlaat over 
(hoe goed het gaat in) de zorg, hoe minder respect en 
vertrouwen het publiek erin heeft, en vice versa: hoe 
strenger/negatiever, hoe meer respect/autoriteit. Een 
bijzondere en fragiele balans. 

De ‘key note speaker’ tot slot, las haar speciaal voor 
de gelegenheid geschreven essay ‘De andere kant van 
transparant – Spreekt openheid vanzelf?’ voor. Dr. 
Erna Scholtes, bestuursadviseur bij Twynstra Gudde en 
recent gepromoveerd op het concept “transparantie” 
gaf op rustige en luchtige manier een zeer gedegen 
filosofische verhandeling, die ondanks het late uur, 
de complexiteit van het onderwerp én de lokroep van 
de naderende borrel, de aandacht goed wist vast te 
houden. In elk geval de mijne; ik vond het een mooi 
verhaal dat tot de verbeelding sprak. 

Hierna was er een plezierig samenzijn in de foyer van 
het theater, met hapjes en drankjes. Het was leuk om 
naast de bekende gezichten van de letselschade raad, 
een paar collega’s van de GAV, een oud-collega die nu 
voor ‘de wederpartij’ werkt en zelfs een bekende van 
heel lang geleden van de studentenvereniging, die nu 
als belangenbehartiger werkt, te zien en te spreken. Het 
is een kleine wereld, de letselschade; één grote gezellige 
familie.
Het symposium was goed georganiseerd en van 
hoogwaardige inhoud die stof tot nadenken gaf, én een 
mooi staaltje ‘girl power’, getuige de indrukwekkende 
spreeksters. Tevens was er veel terechte aandacht voor 
de impact die een medische fout, altijd onbedoeld en 
ongepland, op de arts zélf heeft. Blij, dat ik erbij was. 
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Het carpaletunnelsyndroom

M.F. Meek*

* Dr. M.F. Meek, plastisch chirurg niet praktiserend, 
verzekeringsarts i.o., medisch adviseur

Inleiding
Het carpaletunnelsyndroom lijkt een afgebakend 
onderwerp, anderzijds is er veel te schrijven over 
het carpaletunnelsyndroom. 
Ik kort de term carpaletunnelsyndroom niet af 
tot CTS, want straks denkt u al lezende nog dat 
het over het cubital tunnel syndrome gaat. Na 
meegemaakt te hebben dat een collega vol goede 
moed aan de pols begon te opereren bij een ‘CTS’, 
(diagnose gesteld door een collega) is er veel voor te 
zeggen om niet teveel afkortingen te gebruiken.
Om iets te snappen van het carpaletunnel-
syndroom en zeker als er behandeld wordt in 
een dergelijk anatomisch gebied, dient men de 

anatomie te kunnen dromen en mag de patiënt 
ervan uitgaan dat de behandelaar de onderliggende 
pathofysiologie van het carpaletunnelsyndroom 
beheerst en ook kan uit- en toelichten. 
Als medisch adviseur komen we dit onderwerp 
tegen in de wettelijke aansprakelijkheidszaken/  
letselschadedossiers, de beroepsaansprakelijkheids-
zaken bij de beoordeling of er rondom 
de behandeling van een patiënt sprake is 
geweest van een medische fout-, maar ook in 
arbeidsongeschiktheidszaken bij een status na 
een (gecompliceerd beloop van een behandeld) 
carpaletunnelsyndroom.

ANTERIOR VIEW
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Distal Row
Trapezium,
Trapezoid,
Capitate,
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Anatomie van de carpale tunnel
De carpale tunnel (het carpale kanaal) is een 
osteofibreuze tunnel in de pols van ongeveer vier 
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centimeter lang (bij volwassenen) en twee tot 
tweeënhalf centimeter breed en wordt gedefinieerd 
door het retinaculum flexorum aan palmaire zijde 
en de ossa carpalia (handwortelbeentjes) in een 
boogvorm aan de dorsale zijde: het meest ulnair 
gelegen deel (de hoek) van het os hamatum, dan 
het os pisiforme, vervolgens (de tuberositas van) 
het os scaphoideum en het meest radiaal gelegen 
os trapezium. De carpale tunnel loopt door tot en 
met het niveau van de carpometacarpale (CMC) 
gewrichten. 

De palmaris longus pees gaat aan de palmaire 
zijde langs het retinaculum flexorum en wordt 
dan continu met dit retinaculum. Het retinaculum 
flexorum splitst zich in twee lagen en vormt een 
separaat osteofibreus kanaal voor de pees van de 
musculus flexor carpi radialis (FCR). Onder de 
fascia palmaris (een soort van oppervlakkig gelegen 
bindweefselplaat in de handpalm) bevindt zich 
een verdikte ligamentaire bandstructuur die de 
oppervlakkige grens van de carpale tunnel vormt: 
het ligamentum carpi transversum. Meer naar distaal 

komt het ligamentum carpi transversum overeen 
met het centrale deel van het retinaculum flexorum 
en helemaal distaal (aan het einde van de tunnel) 
is sprake van een aponeurose (soort van peesblad) 
van de thenar en hypothenar musculatuur. Strikt 
genomen bestaat de palmaire zijde van de tunnel 
dus uit verschillende anatomische structuren en niet 
louter het retinaculum flexorum.
Het ligamentum carpi transversum heeft als 
belangrijkste functie om ter hoogte van de pols als 
een pulley voor de buigpezen te fungeren, zodat 
voorkomen wordt dat er bow-stringing van de 
buigpezen op kan treden.

Aan de palmaire zijde van het retinaculum flexorum 
verlopen de arteria en de nervus ulnaris. Dit is 
van belang om te weten, aangezien er nog steeds 
operateurs zijn die zich in dit andere anatomische 
vlak begeven bij het willen decomprimeren van 
de nervus medianus en daarbij soms in de nervus 
ulnaris snijden bij een te ulnaire incisie en niet 
verwachten de nervus ulnaris oppervlakkig tegen  
te komen.1
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In de carpale tunnel bevindt zich niet alleen de  
nervus medianus, maar bevinden zich ook negen 
extrinsieke (de origo ligt buiten de hand) buigpezen, 
namelijk de pezen van de musculus flexor digitorum 
superficialis (FDS; oppervlakkige buigpezen) van 
de wijsvinger tot en met de pink, de pezen van de 

musculus flexor digitorum profundus (FDP; diepe 
buigpezen) van de wijsvinger tot en met de pink en 
de pees van de musculus flexor pollicis longus (FPL; 
de lange buigpees van de duim). De pezen worden 
omgeven door synoviaal weefsel. Daarnaast is er soms 
(6-8% van de gevallen) een arteria mediana aanwezig. 
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De nervus medianus zelf heeft een breedte van 
ongeveer 6 mm en een dikte van 2,1 mm met 13 
fascikels bij binnenkomst in de carpale tunnel en  
aan het einde een breedte van 7,7 mm en een dikte 
van 1,9 mm met 35 fascikels.2

De nervus medianus splitst normaliter net na 
het retinaculum flexorum in radiale en ulnaire 
aftakkingen voor de palmaire huidinnervatie van de 
duim, wijsvinger, middelvinger en radiale deel van 
de ringvinger, evenals de dorsale zijde van de wijs- en 
middelvinger vanaf het PIP-gewricht tot en met de 
eindphalanx. Soms vertakt de nervus medianus al 
eerder, dat wil zeggen meer proximaal, in sensibele 
takken.
Ook splitst een motore tak van de nervus medianus  
af richting de thenar-musculatuur, dat wil zeggen  
naar de opponens pollicis (OP), abductor pollicis  
brevis (APB) en het oppervlakkige gedeelte van de 
flexor pollicis brevis (FPB; het diepe gedeelte wordt 
immers geïnnerveerd door de diepe motore tak van  
de nervus ulnaris).
Er zijn diverse anatomische variaties in het verloop 
van de motore tak van de nervus medianus naar de 
duim beschreven. De meest voorkomende zijn een 
subligamentair (onder het retinaculum flexorum) 
verloop, een transligamentair (door het retinaculum 
flexorum) verloop, een aftakking aan de ulnaire zijde 
van de nervus medianus om vervolgens onder het 
retinaculum flexorum door te verlopen en tenslotte 
een ulnaire vertakking van de nervus medianus om 

vervolgens over het retinaculum flexorum heen te 
lopen. 
Daarnaast worden nog de eerste en tweede lumbricalis 
spiertjes (die van de wijsvinger en middelvinger) door 
de nervus medianus geïnnerveerd. De mm. lumbricalis 
zijn intrinsieke handspieren (origo (pees van de FDP) 
en insertie (strekapparaat) bevinden zich in de hand), 
die als functie hebben de MCP (metacarpophalangeale) 
gewrichten te buigen en de IP (interphalangeale) 
gewrichten (PIP en DIP) te strekken.
Ongeveer vijf centimeter proximaal van de proximale 
polsplooi splitst de palmaire cutane tak van de 
nervus medianus af. Deze zenuwtak begint een 
centimeter boven de proximale polsplooi oppervlakkig 
(palmair) van het retinaculum flexorum te verlopen 
om vervolgens de palmhuid te innerveren van het 
proximale deel van de hand. De palmaire cutane tak 
is anatomisch van belang, aangezien deze wel eens 
doorgesneden wordt tijdens de initiële incisie door de 
huid, vooral door operateurs die geen loupebril dragen.
Concluderend, voor wat betreft de innervatie van de 
nervus medianus ter hoogte van de polsplooi betreft 
het zowel een motorische innervatie (naar de thenar- 
musculatuur en de lumbricalis spieren van de wijs-  
en middelvinger) en een sensibele innervatie naar de 
duim, wijsvinger, middelvinger en het radiale deel van 
de ringvinger. Bovendien is er nog een kleine sensibele 
zenuwtak die de palmhuid proximaal in de hand 
innerveert en aan de palmzijde van het retinaculum 
flexorum verloopt. 
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Etiologie en pathofysiologie
Gemakshalve wordt een carpaletunnelsyndroom vaak 
een compressieneuropathie genoemd. Strikt genomen 
is dit niet helemaal juist, want het sluit oorzaken 
als intraneurale ontstekingsreacties ten gevolge van 
frictiemechanismen of overrekking uit, terwijl dat 
ook factoren zijn die een rol kunnen spelen bij het 
ontstaan van een carpaletunnelsyndroom. Bij een 
carpaletunnelsyndroom kan er een probleem zijn 
met de intraneurale microcirculatie, het axonale 
transport en de impulstransmissie.

Gedurende de nacht ontstaat er intraneuraal 
een microvasculaire insufficiëntie met zuurstof- 
deprivatie. Dat heeft te maken met de veranderingen 
in de weefseldruk in de carpale tunnel en er is in 
een horizontale positie gedurende de nacht geen 
spierpomp die zijn werk doet, er ontstaat een 
toegenomen weefselvloeistofdruk. Daarbij komt 
dat de meeste mensen gedurende de nacht de pols 
gebogen hebben. Dit heeft tot gevolg dat in beginsel 
het carpaletunnelsyndroom zich kenmerkt door 
nachtelijke paresthesieën in de door de nervus 
medianus geïnnerveerde vingers. Deze symptomen 
zijn reversibel wanneer de polspositie (spalk), de 
spierpomp (schudden van de hand en knijpen 
in de hand) en lichaamshouding (gaan staan) 
genormaliseerd worden of wanneer het ligamentum 
carpi transversum gekliefd wordt.
Wanneer er niet meer sprake is van een beginstadium, 
maar van een verder gevorderd stadium, dan zal 
oedeem permanent aanwezig zijn in het epineurium 
en later in het endoneurium. De toename van 
de weefseldruk en constante betrokkenheid van 
de microcirculatie maakt dat de symptomen 
onderhouden blijven. Nog steeds zijn de symptomen 
reversibel wanneer een decompressie van de carpale 
tunnel wordt uitgevoerd.
Door de verhoogde druk en secundaire ischemie van 
de zenuwvezels kan op een gegeven moment schade 
van de myelinescheden ontstaan. Er ontstaat dan 
eigenlijk focaal letsel van zenuwvezels. Neuropraxie, 
in de leerboekjes wel weergegeven als de meest 
simpele vorm van zenuwbeschadiging dat een 
‘herstel van weken’ kent, geeft in geval van de nervus 
medianus een herstelmogelijkheid van maanden (na 
de decompressie) voordat weer een normale functie 
bereikt wordt.
In geval van interneurale verlittekening (met fibroblast 
invasie) zal bij sommige vezels demyelinisatie optreden 
(neuropraxie) terwijl andere zenuwvezels te maken 
krijgen met axonale degeneratie (axonotmesis), en dan 
zal spontaan functioneel herstel niet meer optreden. 
Reden waarom men ook niet moet adviseren om 
maar ellenlang  in een soort van conservatief beleid 
te blijven bij langdurig persisterende symptomen. 
Wanneer daarover niets aan een patiënt uitgelegd 
wordt (langer bestaande klachten passend bij een 
carpaletunnelsyndroom kunnen irreversibele / 
persisterende en volledige zenuwuitval geven, met alle 
gevolgen van dien), dan kan dat mijns inziens gezien 
worden als een tekortkoming, een nalaten, hetgeen 
een uitkomst geeft waarvan de mogelijkheid was 
voorzien: functioneel verlies van een deel van de hand 
en mogelijk chronische pijnklachten.
Dit verklaart ook dat het afhankelijk van de mate van 
ernst van de zenuwschade is of en zo ja hoe snel (of 
langzaam) herstel van de door de patiënt aangegeven 
klachten optreedt. Dit is dus zeer individueel bepaald. 
Het noemen van een termijn van bijvoorbeeld 6 
weken voor een algemeen herstel na decompressie van 
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de carpale tunnel op basis van cijfers uit een grote 
populatie, is daarom ongepast zonder dat men zich 
verdiept heeft in de mate en duur van symptomen en 
compressie bij de patiënt.
Naast de hiervoor genoemde nachtelijke paresthesieën 
in de vingers komen ook andere klachten voor 
zoals pijnklachten en spierzwakte (vooral de 
oppositiefunctie is aangedaan).

De pijnklachten trekken soms door in de onderarm, 
maar kunnen ook tot in de schouder doortrekken. 
Het carpaletunnelsyndroom is voor wat betreft 
de basisetiologie een pathologische toestand op 
polsniveau, maar heeft een impact op de gehele lengte 
van de neuronen, van de vingertoppen tot de spinale 
ganglia (een groep van cellichamen van sensibele 

zenuwen) en ruggenmerg niveau. Het is dus niet 
zo vreemd als u in letselschadedossiers slachtoffers 
treft met pijnklachten tot in de schouder na een 
geconstateerd (traumatisch) carpaletunnelsyndroom. 
En omgekeerd is het ook niet zo heel bijzonder dat er 
mensen zijn die na een forse klap tegen hun nek / hals 
soms wat uitstralende klachten ervaren in hun arm/
hand.
Als u de hieronderstaande figuur bekijkt en bedenkt 
dat vele spieren weggehaald zijn voor de tekening, 
kunt u zich wellicht voorstellen wat hypertonie 
en zwelling door kneuzing met het zenuwweefsel 
kan doen en dus ook op een distaler niveau (in de 
hand). Ook hier geldt dan hetzelfde, de mate van 
beschadiging van die zenuwvezels bepaalt de duur 
van de klachten.

Ook kan het zijn dat er sprake is van een zogeheten 
double crush. De basis hiervan is de reeds genoemde 
achterliggende pathofysiologische mechanismen 
(zoals compressie van axonaal transport). Een 
distaal deel van een zenuw kan een cumulatief 
effect ondergaan van een meer proximaal gelegen 
compressie.3 Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
een stomp trauma in de oksel of arm of status 
na een luxatie na een ongeval met vervolgens 
spierzwakte en/of sensibiliteitsstoornissen in de 
arm (vaak eerst als ‘contusie’ benoemd) en een 
carpaletunnelsyndroom ontwikkelend in de 
fase erna. Eigenlijk dient in een dergelijk geval 
de kwaliteit van de sensibiliteit in de gehele arm 
en hand en de motoriek in de gehele arm en 
hand te worden onderzocht en benoemd door 
de behandelaar. Eigenlijk is het vreemd dat 

Scalenus 
spieren

1e rib

2e rib

1

regelmatig bij patiënten met een verdenking op een 
carpaletunnelsyndroom geen blijk is gegeven in het 
medisch dossier van het uitsluiten van een double 
crush, het is immers bekend dat bij een deel van de 
patiënten daarvan sprake is. 
Daarnaast komen hoger gelegen zenuw-/
vaatcompressies ook voor na trauma’s in dat gebied, 
een beetje zwelling (spieren, oedeem, bloed, etc.) 
kan al voldoende zijn voor symptomen. Ik wil hier 
niet opteren voor een causale relatie tussen een 
thoracic outlet en carpaletunnelsyndroom, maar wel 
aangeven dat een distaal gedeelte van een perifere 
zenuw een cumulatief effect kan ondergaan van een 
meer proximaal gelegen compressie. Overigens dient 
het thoracic outlet syndrome wel in de differentiaal 
diagnose te staan bij een verdenking op een 
carpaletunnelsyndroom.
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De eerste zin van dit hoofdstukje sluit een 
compressieneuropathie natuurlijk niet uit. De meest 
voorkomende oorzaak van het carpaletunnel- 
syndroom is nog steeds (indirecte) compressie van de 
nervus medianus in het carpale kanaal.
Elk kanaal/tunnel heeft een bepaalde capaciteit 
en druk. Een toename van de inhoud van de 
tunnel geeft derhalve een verhoogde druk in de 
tunnel. Hierdoor kunnen logischerwijs zaken als 
oedeem, ontstekingshaarden en bloedingen de 
hoeveelheid beschikbare ruimte in het carpale kanaal 
verminderen. Maar ook kunnen pathologische 
deposities zoals bij amyloidose als oorzaak gelden, 
of tumoren zoals de reusceltumor uitgaande van 

de buigpezen die directe compressie van de zenuw 
geven. Er komen ook aberrante spiertjes in de carpale 
tunnel voor die het volume in de carpale tunnel 
verkleinen.
Hieronder noem ik nog een aantal ziektebeelden 
(niet limitatief) op die van invloed kunnen 
zijn op de ontwikkeling van een (acuut) 
carpaletunnelsyndroom.
Bepaalde ziektebeelden zoals diabetes mellitus, 
polyneuropathie, rheumatoïde arthritis en 
hypothyreoïdie of een meer proximaal gelegen 
compressie van dezelfde zenuw verhogen de kans 
op schade van de nervus medianus ten gevolge 
van compressie door bijvoorbeeld oedeem, 
synoviaal ontstekingsweefsel, en/of microvasculaire 
problematiek. Een carpaletunnelsyndroom wordt 
wel geassocieerd met andere ziektebeelden zoals 
de ziekte van Quervain, tendovaginitis stenosans 
(triggerfinger), epicondylitis en het fenomeen van 
Raynaud.
Zwangerschap, vooral in het derde trimester, 
of hormonale toestandsbeelden kunnen een 
carpaletunnelsyndroom veroorzaken, vooral 
door weefseloedeem. Lymfeoedeem kan ook 
veroorzaakt worden door de gevolgen van een 
borstamputatie, oedeem na hartchirurgie of na 
een insectenbeet. Daarnaast kunnen degeneratieve 
verschijnselen tussen de handwortelbeentjes tot een 
carpaletunnelsyndroom leiden.

NORMAL ANATOMY
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Repetitieve vormen van trillingen (stratenmakers) 
kunnen leiden tot een carpaletunnelsyndroom. 
Een carpaletunnelsyndroom kan een acute vorm 
hebben, zoals ten gevolge van een trauma van 
de pols (bijvoorbeeld fractuur of (perilunaire) 
luxatie), crushletsel, brandwonden, infecties en 
hoge snelheidsbotsingen. Het verschil met de vorige 
opsomming is dat er dan per direct symptomen bij 
de patiënt aanwezig zijn, terwijl dat anders geleidelijk 
aan een ontwikkeling kan doormaken. Ook kan een 
carpaletunnelsyndroom na bijvoorbeeld een fractuur 
pas later tot uiting komen (late onset genoemd).
Bij crushletsels in de onderarm en pols bestaat 
bijna altijd een indicatie voor een acute operatieve 
decompressie van het carpale kanaal, met of zonder 
een fasciotomie.
Meestal is echter de oorzaak niet duidelijk. 
Men noemt dat een idiopathische vorm van 
het carpaletunnelsyndroom. Uit CT- scan 
onderzoek is gebleken dat bij het idiopathische 
carpaletunnelsyndroom de dimensies van het carpale 
kanaal zijn verminderd.4

Ook wordt het idiopathisch carpaletunnelsyndroom 
gekoppeld aan type werkzaamheden en hoeveelheid 
werkzaamheden. De dominante hand is vaker 
aangedaan. Het veelvuldig werken met de pols in 
flexie of extensie kan een carpaletunnelsyndroom 
uitlokken vanwege verhoogde druk in de carpale 
tunnel.5

De prevalentie van het carpaletunnelsyndroom in 
Nederland wordt bij volwassen vrouwen geschat op 
9%, bij volwassen mannen op 0,6%. Was het voorheen 
zo dat de leeftijd van voorkomen vooral beschreven 
werd als de leeftijdscategorie 40-50 jaren, werd een 
jaar of 20 geleden een verandering waargenomen.6 
Er werden meer mannen die werkzaam waren in de 
industrie met een carpaletunnelsyndroom gezien (die 
repetitieve polshandelingen uitvoerden). Dit werd het 
cumulatieve trauma disorder genoemd met relatief 
weinig aantoonbare afwijkingen gevonden middels 
neurofysiologisch onderzoek.7 
Arbeidsgerelateerde risicofactoren voor het 
ontwikkelen van een carpaletunnelsyndroom zijn 
beschreven: hoog-repeterend (kort-cyclisch) werk, 
(fors) kracht zetten met de hand, hand-arm trillingen 
vibrerende apparatuur, ongunstige werkhoudingen 
(extensie, flexie, ulnaire of radiale deviatie van 
de pols in plaats van neutrale houding).8-10 Het 
carpaletunnelsyndroom kan naast de hiervoor 
beschreven verstoring van de nachtrust, dus 
ook problemen in de werksituatie geven en tot 
werkverzuim leiden. U kunt op basis van voorgaande 
begrijpen dat iemand met een insufficiënte 
duimfunctie en of sensibiliteitsverlies in de duim en 
vingers, werkend in een beroep waar handenarbeid 
noodzakelijk is, een groot probleem heeft. 

Diagnostiek
Voor de diagnostiek van het carpaletunnelsyndroom 

moet ik veelal denken aan de wijze waarop de 
Engelse handfellows dat te leren krijgen:  
‘look – feel – move – test’.

Look: 
vergelijk altijd beide handen, is er spieratrofie te 
zien, of is er (nog) niets te zien;
Feel: 
bij aanspannen van de specifieke spieren kan 
bijvoorbeeld de verminderde spiermassa van 
de thenar als verschil gevoeld worden met de 
contralaterale niet-aangedane zijde;
Move: 
bewegingen die veelal aangedaan zijn wanneer ook 
de motore tak betrokken is, zijn de actieve abductie 
en de actieve oppositie van de duim;
Test: 
sensibiliteit: dient ook bilateraal getest te worden 
en indien beiderzijds aangedaan, kunnen twee 
verschillende zenuwinnervatiegebieden van de 
verschillende zenuwen met elkaar vergeleken 
worden. Sensibiliteit kan in kaart gebracht 
worden door het uitvoeren van een 1- en 
2-puntsdiscriminatietest (tegenwoordig computer 
gestuurd) of via Semmes Weinstein testen. Een 
handtherapeut is zeer goed in staat om dit soort 
testen op verzoek uit te voeren. Er zitten bovendien 
validiteittesten in verwerkt. Een goed uitgevoerde 
handchirurgische expertise beschrijft dan ook de 
uitkomsten van een of beide onderzoeksmethoden;

Motoriek / kracht: kan bepaald worden tijdens 
lichamelijk onderzoek van de spieren die geïnnerveerd 
worden door de nervus medianus.

Speciale testen:
Test van Phalen: 
Flexie van de pols geeft een toename van de druk 
op de nervus medianus in de carpale tunnel. 
De test is positief wanneer binnen 60 seconden 
klachten van brandende pijn/tintelingen / 
gevoelsstoornissen in de hand optreden. Phalen 
beschreef de test voor het eerst in 1957 en 
publiceerde hierover in 1966.11

Tinel’s percussie test: 
Hierbij wordt met de vinger van de onderzoeker 
van distaal naar proximaal met de vinger over het 
traject van de zenuw gepercuteerd. De test is positief 
wanneer paraesthesie wordt waargenomen in de 
nervus medianus distributie. Tinel beschreef deze 
test in 1915.12

Neurofysiologie/electrodiagnostische onderzoeken:
Zenuwgeleidingsonderzoeken: hierbij gaat het 
om de amplituden van motorische en sensibele 
samengestelde zenuwactiepotentialen alsmede 
latentietijden en geleidingssnelheden. Grofweg kan 
een vertraagde geleiding duiden op een dysfunctie 
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van de zenuw. De sensibele zenuwvezels zijn eerder 
aangedaan dan de motorische vezels. 
Normaalwaarden voor geleidingssnelheden 
werden bepaald in een populatie klachtenvrije 
personen. Opvallend is de grote variatie in 
geleidingssnelheden in normale personen. Daarom 
is het beter om de geleidingssnelheid van de nervus 
medianus in een patiënt met (verdenking op) een 
carpaletunnelsyndroom niet te vergelijken met de 
geleidingssnelheid van de normaalwaarde in een 
normale populatie, maar met de geleidingssnelheid 
van een normaal functionerende zenuw in dezelfde 
patiënt. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat 
electromyografie (EMG) en zenuwgeleidings-
onderzoeken voor 85-90% nauwkeurig zijn bij 
patiënten met een carpaal tunnel syndroom, maar 
ook een fout-negatieve uitslag hebben van 10-
15%. Ondanks goede specificiteit (95-99%) is de 
sensitiviteit ook als veel minder goed beschreven 
(49-84%).13-15

Atroshi en collegae onderzochten 2466 
individuen in Zweden om de incidentie van 
het carpaletunnelsyndroom in een algemene 
populatie te bepalen. 14.4% had klinisch een 
carpaletunnelsyndroom, waarbij maar 4.9% van 
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deze mensen een positieve geleidingstest had. 
Daarnaast had 18% van de individuen zonder 
enige symptoom een abnormale geleidingstijd.16 
In een andere studie van delfde auteur werd ook 
een relatief hoge prevalentie van fout-positieve 
uitslagen gevonden.17

Zolang directe drukmetingen in de carpale 
tunnel nog steeds risicovol zijn, is men over het 
algemeen nog steeds van mening dat de klinisch 
neurofysiologische onderzoeksmethoden acceptabele 
diagnostische meetmethoden zijn. 
Voor zover mij bekend bestaat er nog steeds 
geen techniek dat de toegenomen kans van 
een beschadigde zenuw om minder functioneel 
te worden in een vroeg stadium van het 
carpaletunnelsyndroom kan aantonen. De 
technieken die bestaan kunnen wel de minst of 
geringste vertraging in de geleiding of een blokkade 
van de snelle zenuwvezels aantonen, maar niet het 
initiële fenomeen van de pathologische situatie van 
toegenomen prikkelbaarheid waarbij impulsen in 
het membraan van de axon gegenereerd worden. 
Ditzelfde fenomeen speelt overigens ook een rol bij 
neurogene pijnklachten.18

Neurofysiologie in de zin van EMG en geleidings-
onderzoeken worden niet meer als enige 
onderzoeksmethoden aangeraden, ondanks dat het 
waardevolle onderzoekstechnieken kunnen zijn.19 Ze 
zijn relatief duur, niet eenvoudig snel tussendoor uit 
te voeren en niet altijd patiëntvriendelijk (pijnlijk).

Zenuwechografie:
Zoals zo vaak, ontwikkelt de geneeskunde zich 
verder. Inmiddels zijn er auteurs die claimen dat 
echografisch onderzoek geheel of gedeeltelijk het 
geleidingstijdenonderzoek zal vervangen voor het 
aantonen van een carpaletunnelsyndroom.20-21

Ook in Nederland komen we nu tot een soortgelijke 
conclusie: Uit het proefschrift van neuroloog 
Kristel Kasius van het VUmc blijkt dat bij 60% 
van de patiënten het zenuwgeleidingsonderzoek 
niet nodig is.22 Wanneer de resultaten van de 
zenuwechografie namelijk afwijkend zijn, is het 
zenuwgeleidingsonderzoek ook afwijkend bij 
96.6% van de patiënten met de klinische diagnose 
carpaletunnelsyndroom. 
Zenuwechografie is niet pijnlijk en geeft bovendien 
morfologische informatie over de carpale tunnel en 
de nervus medianus. 
Enkele jaren geleden werd nog genoemd dat 
echografie of MRI van de pols een plaats kan hebben 
bij de diagnostiek indien een structurele afwijking in 
de carpale tunnel zelf vermoed wordt, maar vanwege 
de speciale expertise, nodig voor echografie, en 
vanwege de voor dit doel beperkt beschikbare 
MRI-apparatuur verdienden deze methoden niet 
de voorkeur. Inmiddels hebben ziekenhuizen die 
geïnvesteerd hebben in productontwikkeling de hoge 
kwaliteit zenuwechografie apparatuur wel in huis. 

En dat is niet alleen handig voor diagnostiek naar 
een carpaletunnelsyndroom, maar ook van belang 
voor bijvoorbeeld een sulcus ulnaris syndroom 
(zenuwcompressiesyndroom van de nervus ulnaris 
ter hoogte van de elleboog), omdat de sensitiviteit 
van zenuwgeleidingsonderzoek bij die diagnose nog 
veel lager is dan bij het carpaletunnelsyndroom.

Het blijft echter zo dat de klinische diagnose 
vooral wordt gesteld op grond van de klachten 
(zie hiervoor). Testen waarbij de klachten worden 
opgewekt, zoals de test van Phalen of de Tinel’s 
percussie test helpen niet bij het onderscheiden 
van het carpaletunnelsyndroom ten opzichte van 
andere oorzaken (artrogeen of tendomyogeen) van 
nachtelijke paresthesieën in de handen. 
Een handchirurg zal de anamnese en lichamelijk 
onderzoek als basis gebruiken en het rapport van de 
klinisch neurofysioloog als een van de elementen die 
een klinische beslissing mogelijk maakt. Een klinisch 
overduidelijk carpaletunnelsyndroom, zonder 
afwijkingen op neurofysiologisch gebied, sluit een 
behandeling van het carpaletunnelsyndroom dan 
ook niet uit. 
Toen in 2008 geschreven werd over de CTS richtlijn, 
was het collega Theuvenet die het volgende schreef: 
23 ‘Merkwaardig genoeg melden collega Krom et al.24 
niet dat het noodzakelijk is lichamelijk onderzoek van 
de hand te verrichten, met onder andere een adequate 
beoordeling van de intrinsieke en extrinsieke musculatuur 
en van de sensibiliteit (2008:76-81). De ‘gouden 
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standaard’ in de besproken richtlijn stelt de noodzaak van 
een elektromyogram, maar dit goud verbleekt wanneer 
wij ons realiseren dat de gevoeligheid van de meting van 
de distale motorische geleidingstijd rond de 60-70% ligt 
en van de distale sensorische latentietijd over vinger 
naar pols op ongeveer 85%. Sunderland stelt daarom: 
‘Elektrofysiologische tests vormen een overbodige luxe als 
voorgeschiedenis en lichamelijk onderzoek heel duidelijk 
een carpaletunnelsyndroom uitwijzen.’ Ik pleit ervoor 
om bij een vermoeden van carpaletunnelsydroom altijd 
zelf een adequaat lichamelijk onderzoek uit te voeren en 
zeker niet blind te varen op een afgenomen anamnese en 
elektrofysiologisch onderzoek.’.
Ik denk dat veel handchirurgen het met college 
Theuvenet eens zullen zijn. Het is onvoorstelbaar 
hoe onvolledig sommige dossiers zijn als het op de 
beschrijving van een lichamelijk onderzoek aankomt 
van perifere zenuwletsels en handchirurgie.
In dat kader werden in 2010 de cijfers gepubliceerd 
van hand en pols claims in Nederland over de 
periode 1993-2008.25 Een op de 15 claims betrof 
een carpaletunnelsyndroom behandeling. In het 
merendeel van alle claims samen, was de oorzaak 
gelegen in inadequate behandelingen, gemiste 
diagnosen en fouten gedurende een interventie. In 
spoedsituaties op de SEH’s ging het in 93,2% van de 
gevallen waarin de claims werden erkend om arts-
assistenten algemene chirurgie.25

Ook het uitvoeren van de zogenoemde (snelle) 
‘carpale tunnelstraatjes’ brengt het risico dat collega 
Theuvenet destijds al schetste met zich mee. Een 

gedegen onderzoek door degene die opereert en 
dus verantwoordelijk is voor de uitleg rondom de 
gehele diagnose en behandeling ontbreekt veelal 
nog steeds. Er liggen soms politieke en financiële 
redenen ten grondslag aan een dergelijke gang 
van zaken (bijvoorbeeld productienormen, zoals 
in een fabriek). Eenmaal ingestuurd door de 
huisarts wordt in sommige ziekenhuizen een 
standaard traject doorlopen waarbij niet zelden 
het gehele conservatieve traject of aanpassen 
van arbeidsomstandigheden ter behandeling 
van verkeerde standen van de pols, opzij wordt 
geschoven, en bij een positieve EMG/geleidingstijden 
per direct geopereerd wordt op 1 manier, omdat dat 
de enige manier is die die operateur beheerst. Soms 
zou het, in het belang van de omstandigheden van 
de patiënt, niet verkeerd zijn om niet standaard 
te behandelen, maar af te stemmen op dat wat 
die individuele patiënt nodig heeft. En daar hoort 
sowieso een gedegen en gedocumenteerd lichamelijk 
onderzoek bij waaruit blijkt dat bijvoorbeeld een 
proximale compressie/double crush/diabetische 
neuropathie is uitgesloten.

MRI:
Er is een onderdeel van (MR) imaging dat ik graag 
onder uw aandacht breng, omdat dit onderwerp niet 
alleen bij het carpaletunnelsyndroom, maar ook 
op andere gebieden een interessante toekomst zal 
bieden. 
Reeds in 2006 waren we middels een 3Tesla MRI 
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scanner en gebruik van diffusion tensor imaging met 
fiber tracking in staat om in vivo 3D reconstructies 
van axonale projecties van de nervus medianus bij 
de mens te maken.26 Nu, 10 jaren later, heeft ook 
deze onderzoeksmethode een verdere ontwikkeling 
doorgemaakt.27

De details die middels deze technieken 
visualiseerbaar worden, worden steeds verder 
verbeterd en ik verwacht dat dit soort technieken 
zullen gaan overheersen in de nabije toekomst. 
Zo laten sommige collega’s weten niet te snappen 
hoe sommige patiënten pijnklachten ontwikkeld 
hebben na een indrukwekkend trauma. Ik ben er 
van overtuigd dat een deel van deze patiënten een 
perifeer zenuwprobleem heeft. Het is bekend dat 
wij in Nederland, wellicht Europa, op vele vlakken 
achter de Amerikanen aanlopen. Dat geldt ook voor  
de perifere zenuwchirurgie. Migraineachtige 
hoofdpijn na een trauma van het voorhoofd 
bijvoorbeeld, kan verklaard worden door compressie 
van de nervus supraorbitalis. Decompressie kan een 
oplossing zijn. Dit is niet af te doen als een niet-
objectiveerbare aandoening, men vindt dat pas als 
je er ook goed naar zoekt en het juiste onderzoek 
instelt. Dit is een voorbeeld ver weg van de locatie 
van de carpale tunnel, maar weerspiegelt een situatie 
die overal in ons lichaam kan optreden, ook in de 
hand. Prof. dr. A. Lee Dellon uit Baltimore, US, is een 
voorloper op dit gebied. Ik kan ieder het boek:  
‘Pain solutions’ (SBN-13: 978-1604026979  
ISBN-10: 1604026979) aanbevelen.

Ik denk dat, naast het uitvoeren van een goed 
lichamelijk onderzoek bij zenuw- en pijnproblematiek, 
ook de ontwikkelingen in de ‘imaging-wetenschappen’ 
ons zullen gaan helpen bij het beter begrijpen 
van fysiologische en daarmee ook pathologische 
mechanismen van perifere zenuwen. In de beelden 
hierboven ziet u een dwarsdoorsnede van een pols 
met o.a. een nervus medianus in beeld gebracht. 
Het is de verwachting dat men in de komende jaren 
steeds gedetailleerder een perifere zenuw in beeld 
zal kunnen brengen (en dus ook afwijkingen zoals 
volumeverandering en doorbloedingsstoornissen zal 
kunnen visualiseren). 

Behandeling
De behandeling van het carpaletunnelsyndroom 
kan expectatief, conservatief, of operatief zijn. 
Via arbeidshygiënische maatregelen kan het 
carpaletunnelsyndroom worden voorkomen 
of behandeld. Gedacht kan worden aan het 
voorkomen van repetitieve handelingen, modificatie 
van de activiteiten zodat overmatige flexie en 
extensie in de pols en druk op de carpale tunnel 
verminderd wordt.
Als conservatieve behandelingen voor het 
idiopathische carpaletunnelsyndroom worden 
ontstekingsremmende geneesmiddelen, een 

spalkbehandeling of lokale injecties met 
corticosteroïden geadviseerd. Een spalk dient in 
ieder geval ’s nachts te worden gedragen. Als na 
zes weken effect uitblijft, heeft voortzetting van 
de spalkbehandeling geen zin. Van belang bij de 
immobilisatie is dat de spalk de pols in een neutrale 
stand fixeert. Een steroïd injectie in de carpale 
tunnel is ook mogelijk, echter men stelt dat de 
duur van de werking ervan relatief kort is (drie tot 
zes weken). Een gunstig lange termijn effect is niet 
aangetoond. 
Wanneer overigens accidenteel in de zenuw 
geprikt wordt, kan het zijn dat er een chronisch 
pijnsyndroom met dysfunctie van de nervus 
medianus ontstaat. Tweemaal heb ik patiënten 
verwezen gehad bij een status na depomedrol 
injecties waarbij intraoperatief sprake was van 
neuromen. Beide patiënten hadden een beloop met 
chronische pijn en werden uiteindelijk middels 
secundaire ingrepen behandeld, maar geen van de 
patiënten was pijnvrij. 
Er zijn nog diverse andere, meer conservatieve 
therapieën beschreven, maar vanwege het gebrek 
aan voldoende kwalitatieve wetenschappelijke 
onderbouwing ga ik daar in dit stuk verder niet op 
in.
Conservatieve therapie kan bij sommige patiënten 
ervoor zorgen dat de klachten afwezig blijven, zeker 
als de conservatieve therapie gepaard gaat met 
uitleg (arbeidshygiëne en dergelijke). Bij een deel 
van de patiënten werkt de conservatieve therapie 
helaas maar tijdelijk. Dan is operatief ingrijpen nog 
een mogelijkheid.

Met betrekking tot operatief ingrijpen zijn er vele 
varianten mogelijk, met incisies over de palm, 
een meer ulnaire benadering, mini invasieve 
behandeling via een kleine opening werkend, 
mini invasieve behandeling middels een verlicht 
speculum werkend, endoscopisch (in meerdere 
varianten) etcetera. Het voert te ver om daar hier 
verder op in te gaan. Iedere techniek heeft zijn voor- 
en nadelen. Zo zal het duidelijk zijn dat wanneer 
men kiest voor een minimaal invasieve benadering 
of een scopische procedure, men niet in staat is ook 
een ganglion in de diepte van de carpale tunnel te 
verwijderen, of een reusceltumor die intraoperatief 
aan het licht komt, te verwijderen.
Het doel van de operaties van het idiopathische 
carpaletunnelsyndroom is het decomprimeren van 
de carpale tunnel. Er zijn studies die beschrijven dat 
na klieven reconstructie van het ligamentum carpi 
transversum plaats kan vinden ter voorkoming 
van instabiliteit in de pols en ter voorkoming van 
bowstringing van de buigpezen.
Met een incisie aan de ulnaire zijde boven de 
carpale tunnel bedoelt men een incisie in het 
verlengde van de vierde straal richting de distale 
polsplooi en via de hoek van het hamatum 
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(handwortelbeentje) verlopend. 

Dat is dan ook wat anders dan een incisie aan de 
ulnaire zijde van de hand (zijnde net radiaal van het 
os pisiforme). Dan belandt men per definitie in de 
arteria of nervus ulnaris en dat was dan te voorzien.
De reeds twaalf jaar oude richtlijn in Nederland 
m.b.t. het carpaletunnelsyndroom stelt dat 
endoscopische klieving niet effectiever is dan 
open klieving met betrekking tot verbetering 
van de klachten op zowel de korte als de lange 
termijn. Bovendien was er toen een tendens tot 
snellere werkhervatting na endoscopische klieving. 
Zenuwbeschadiging na endoscopie komt echter 
vaker voor dan zonder.28

Nadat de wond gehecht is en de ingreep voltooid 
wordt nog wel eens een wat langer werkend 
anestheticum ingespoten ter pijnbestrijding. De 
hand wordt verbonden en veelal wordt voor een dag 
een mitella/sling gegeven of helemaal niet. Na circa 
2 weken kunnen de hechtingen verwijderd worden. 
Om zwelling te voorkomen, wordt vaak aangeraden 
de hand de eerste dagen hoog te houden. De 
schouder dient niet vergeten te worden als het om 
mobiliseren gaat. Maar ook de hand kan eigenlijk al 
vrij snel op geleide van de pijn geoefend worden, ook 
vanwege de pompfunctie/vochtafvoer.
Veel basale dagelijkse werkzaamheden zijn na circa 
vier weken wel weer mogelijk. Toch kan het wel 
zo’n vier maanden duren, voordat bepaalde zware 
handelingen mogelijk zijn zoals het uitwringen van 
een dweil of het open draaien van een vastzittende 
deksel van een jampot. Dat heeft er mede mee te 
maken dat herstel van de kracht pas na circa vier 
maanden het geval is. Gedurende enige maanden 
kunt u wat drukpijn op het litteken hebben. Echter, 
zo strikt kunt u deze termijnen niet zomaar nemen. 
Alberto Lluch, een zeer bekende handchirurg uit 
Barcelona (Kaplan Institute) publiceerde over een 
follow-up (8 jaren) van 220 geopereerde patiënten 
aan een carpaletunnelsyndroom en vond dat 

er gemiddeld 16-20% verminderde knijpkracht 
aanwezig was.29

De functionele uitkomst is vaak individueel bepaald 
en ook mede gebaseerd op de reeds preoperatieve 
(beschadigde) situatie van de perifere zenuw.

Complicaties na operatie
Er zijn vele complicaties na een operatieve ingreep 
beschreven in de literatuur, waarbij sommigen 
beroepsaansprakelijkheidsgevolgen kunnen hebben.

Grofweg zijn de complicaties onder te verdelen in:
•	 Complicaties	ter	hoogte	van	de	wond.	Hierbij	kan	

men denken aan een infectie, wonddehiscentie 
(wijken van de wondranden) of bijvoorbeeld een 
hypertrofisch of pijnlijk litteken

•	 Peesproblemen,	zoals:	triggerfingers,	bowstringing	
van de buigpezen, verklevingen van de buigpezen, 
tenosynovitis (ontstekingsverschijnselen met 
zwelling) van de buigpezen (u kunt zich wellicht 
voorstellen wat het betekent voor de nervus 
medianus als er 9 pezen in een carpale tunnel 
betrokken zijn bij het proces van tenosynovitis)

•	 Polspijn:	piso-triquetraal	syndroom,	pillar	pain	
(locale pijn in de thenar of hypothenar bij lokale 
druk)

•	 Vaatletsels	
•	 Persisterende	symptomen	(bijna	altijd	veroorzaakt	

door insufficiënte klieving van het ligamentum 
carpi transversum)

•	 Chronisch	pijnsyndroom	in	termen	van	een	
CRPS, maar ook wanneer een patiënt niet aan 
de zogenoemde Budapest-criteria voldoet, kan 
autonome dysregulatie met zwelling en pijn 
een forse dysfunctie van de hand betekenen. 
In dit kader is het ook goed de in mijn ogen 
ongenuanceerde presentatie van een psychiater 
op de Verzekeringsgeneeskundige dagen 2016 
te nuanceren. Zijn presentatie ervoer ik als 
generaliserend en doet geen recht aan de diverse 
patiënten zonder enige vorm van psychische 
voorgeschiedenis die in de praktijk ook gezien 
worden met CRPS en autonome dysregulatie 
problematiek. Uit eigen ervaring kan ik melden 
dat een deel van de patiëntenpopulatie die ik 
had, bestond uit boeren naar mijn mening over 
het algemeen mensen van het type: ‘niet zeuren, 
maar werken, snel oplappen en weer verder’. Ook 
in deze populatie ben ik CRPS tegengekomen en 
ook autonome dysregulatiestoornissen, zowel 
na electief uitgevoerde ingrepen als na trauma’s. 
Het risico op een (chronisch) pijnsyndroom (en 
aanverwanten) dient dan ook voor te komen in de 
informed consent van iedere handoperatie;

•	 Zenuwletsel,	hetgeen	gepaard	kan	gaan	
met neuroomvorming (ongecoördineerde 
zenuwuitgroei op microscopisch niveau, 
resulterend in een ‘bloemkooltje’ dat extreem 
gevoelig is bij aanraking) en/of motore uitval en/
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of sensibele uitval; 
Met betrekking tot de zenuwletsels is het 
onderzoek van Boeckstyns en Sorensen 
interessant. Zij hebben 54 wetenschappelijke 
artikelen met betrekking tot 1203 patiënten die 
via een open techniek voor decompressie van de 
carpale tunnel geopereerd waren, beschouwd.30 
Er was één letsel van de motore tak van de nervus 
ulnaris. Bij 9.516 endoscopische procedures was 
er één nervus ulnaris letsel en één letsel van een 
tak van de nervus ulnaris.30 Dergelijke letsels 
komen dus feitelijk nauwelijks voor. En als ze al 
voorkomen, dan dient grondig gekeken te worden 
hoe dat mogelijk is geweest, want de nervus 
ulnaris verloopt in een geheel ander anatomisch 
gebied dan de nervus medianus en is bovendien 
een ernstig invaliderend letsel. 
In diverse beroepsaansprakelijkheidsdossiers 
ervaar ik dat advocaten trachten bepaalde 
medische verwoordingen zodanig uit te 
leggen dat hun cliënt, een medisch specialist, 
vervolgens zichzelf helemaal niet meer hoeft 
te verantwoorden voor de medische inhoud. 
De zaak wordt in een juridisch jasje gegoten. 
Er wordt een papieren kwestie van gemaakt en 
het merendeel van de zaken wordt daarmee 
niet in het belang van de evaluatie van kennis 
en kunde getoetst (Want hoe toetsen we die 
zogenoemde bekwaamheid dan? Bevoegd 
is ieder in Nederland al vrij snel en vooral 
onbeperkt indien men een snijdend beroep 
blijft uitoefenen, maar de bekwaamheid wordt 
naar mijn mening onvoldoende getoetst na 
een vermeende medische fout). Zo wordt 
een ulnaire incisie van de carpale tunnel 
herschreven als een ulnaire incisie in de hand 
en dus logischerwijs boven het kanaal van 
Gyon, waarbij men poneert dat dus een letsel 
van de nervus ulnaris ‘all-in the game is’. Ik 
heb op basis hiervan een paar formeel Europees 
gecertificeerde handchirurgen en handchirurgen 
die internationale fellowships gedaan hebben 
eens gevraagd hoe zij dit zien. Ook zij stellen dat 
de ulnaire incisie uitgelegd moet worden zoals 
in de handchirurgische basisboeken, namelijk 
een ulnaire incisie van de carpale tunnel in lijn 
met de vierde straal (de ringvinger) in een lijn 
over de hoek van het os hamatum. Het is mij 
onbekend wie bepaalde niet-gespecialiseerde 
handchirurgen aangeleerd heeft om die snede 
recht boven de nervus ulnaris te maken, maar 
dat geeft wel problemen in de zin van de 
tuchtrechtelijke- en beroepsaansprakelijkheid. 
Een niet herstellend nervus ulnaris letsel kan 
iemand namelijk volledig arbeidsongeschikt 
maken vanwege sensibele en motore uitval, 
dan wel door chronische pijnklachten. Het 
Centraal Tuchtcollega achtte het kanaal van 
Gyon een wezenlijk ander operatiegebied dan 

dat van de carpale tunnel.1 Dit betekent dat 
een opgetreden beschadiging van (takken van) 
de nervus ulnaris buiten het operatiegebied 
van de operatie voor een decompressie van de 
carpale tunnel gelegen is. Tijdens een lege artis 
verrichte decompressie van de carpale tunnel 
mag verwacht worden, dat indien er sprake is van 
een peroperatief opgetreden zenuwletsel, dat ook 
als zodanig vermeld wordt in het operatieverslag. 
Het Centraal Tuchtcollega concludeerde dat het 
niet anders kan zijn dan dat de operateur bij 
zijn chirurgisch handelen ten onrechte buiten 
bedoeld operatiegebied is getreden en daarbij 
schade heeft veroorzaakt aan de nervus ulnaris.1

Voorkomen van complicaties (en 
beroepsfouten) bij de behandeling van het 
carpaletunnelsyndroom
Vanwege de beroepsaansprakelijkheids- en 
tuchtrechtelijke implicaties van iatrogene letsels, 
dient er veel aandacht te zijn voor het voorkomen 
voor ieder vorm van letsel. 
De Europese Handchirurgie vereniging (FESSH) is 
opgericht in 1990 met als doel om de opleiding en 
kwaliteit van handchirurgie op Europees niveau 
te standaardiseren. Op politiek niveau wordt zij 
vertegenwoordigd door de European Board of 
Hand Surgery (EBHS), als onderdeel van de Union 
Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). In 
Europa wordt de handchirurgie nu erkend als aparte 
competentie, als aanvulling op een kernspecialisme.
Volgens de Europese maatstaven is het belangrijk om 
de zorg van handletsels goed te definiëren:
chirurgie aan de pols, hand en perifere zenuwen. 
En dat is volgens de Europese maatstaven dan 
bovendien inclusief de microchirurgie van vaten en 
zenuwen.31 Dat betekent medisch inhoudelijk dat 
iedere professional die een carpaletunnelsyndroom 
opereert, in staat dient te zijn een zenuwletsel 
(per direct) zelf te kunnen oplossen middels 
microchirurgische hechtingen en/of reconstructie 
van die zenuw.
Iedere professional die handchirurgie bedrijft, kan 
door lidmaatschap een bijdrage leveren aan het 
ontwikkelen van protocollen en richtlijnen. Dat is 
te verkiezen boven afzonderlijke initiatieven binnen 
wetenschappelijke verenigingen.31 Men bereikt 
geen optimum door lid te worden van een (beroeps)
vereniging, zonder zich chirurgisch te bekwamen 
in het deelgebied handchirurgie, zoals dat Europees 
wordt gezien. Men dient zich ook operatief in dit 
deelgebied te bekwamen, bijvoorbeeld door een 
aanvullende opleiding (wat velen inmiddels doen 
door het volgen van een fellowship in een veelal 
wereldbekende handchirurgische kliniek). Ook 
in Nederland bestaat inmiddels een fellowship 
Handchirurgie. Inhoudelijk heeft de handchirurgie 
een zodanige ontwikkeling doorgemaakt dat het 
bieden van gespecialiseerde zorg op acceptabel 
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niveau meer kennis en kunde vergt dan enkele jaren 
geleden. Dit maakt het beoefenen van adequate 
handchirurgie naast andere aandachtsgebieden 
nauwelijks mogelijk. Collega Houpt concludeerde 
dan ook dat handchirurgie een vak apart is.32 Recent 
werd gepubliceerd over een vergelijking van de 
schadeclaims tussen een ‘oude’ periode (1994-2007) 
en een nieuwe periode (2008-2014).33 Geconcludeerd 
werd dat de meest voorkomende oorzaak van erkende 
claims een gebrek is aan kennis van de zorgverlener 
(83%).33

Vergelijkt u een professional die iedere dag patiënten 
met handpathologie ziet en opereert, met een 
professional die voeten, enkels, knieën, heupen, 
ellebogen en ook af en toe een hand opereert. Anno 
2017 mag mijns inziens van een redelijk bekwaam 
specialist verwacht worden dat hij zijn competenties 
op een deelgebied dan ook toelicht aan een patiënt 
alvorens hij/zij besluit tot opereren. Een patiënt 
heeft het recht te weten dat er wellicht professionals 
zijn die het vak meer eigen zijn en dient een 
afweging te kunnen maken door wie hij/zij zich 
wil laten opereren. Te vaak wordt gevraagd: ‘maar 
waarom ben ik niet eerder verwezen?’.
Als het aan minister Schippers ligt, verdwijnt de 
second opinion en is de patiënt overgeleverd aan het 
ziekenhuis waarmee de huisarts zijn/haar ‘lijntjes 
heeft lopen’ en/of waarmee de zorgverzekeraar de 
financieel beste deals heeft kunnen maken voor 
gegeneraliseerde bulk-zorg-inkoop per ziekenhuis 
voor dat jaar. Er wordt immers niet onderhandeld 
op individuele kwaliteit van de medisch specialist. 
Ik ben van mening dat het altijd mogelijk moet 

blijven dat een patiënt zich door een andere 
professional kan laten behandelen indien daar 
een gefundeerde reden voor is. Dit geldt ook voor 
de complicaties en onjuiste behandelingen van 
het carpaletunnelsyndroom die grote gevolgen 
kunnen hebben voor het ADL en de arbeidssituatie 
van de patiënt. Ook kleine handletsels kunnen 
grote gevolgen hebben, omdat een aanzienlijk 
functieverlies kan optreden. Het proefschrift ‘Return 
to work after hand injury’ toont aan dat bij een 
handletsel een patiënt al gauw vier maanden uit het 
arbeidsproces is.34 Van de psychologische aspecten 
bij handletsels is bekend dat voor mensen die een 
zenuwletsel oplopen, de impact vergelijkbaar is 
met die van iemand die een scheepsramp heeft 
overleefd.35 Bij zenuwletsels ontwikkelt 92% van 
de patiënten een posttraumatisch stress syndroom, 
voor wie psychologische begeleiding nodig is in 
een kwart van deze groep.36 Helaas is een groot 
deel van de studies naar de psychische impact van 
nervus medianus en andere zenuwletsels in de hand 
retrospectief van aard.

Ten slotte: ik hoop u met dit overzicht een redelijk 
inzicht te hebben gegeven in het carpaletunnel-
syndroom, al ben ik niet compleet, onder andere 
omdat het benoemen van de andere meer proximale 
zenuwcompressie syndromen differentiaal 
diagnostisch ook van belang zijn (bij de diagnostiek 
en behandeling van het carpaletunnelsyndroom).
Heeft u een keer een vraag in uw dagelijkse praktijk, 
even een intercollegiaal overleg kan altijd:  
06-57318301 of info@medamed.nl.
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Inleiding
Jaarlijks maken circa 546.500 volwassenen een 
depressieve episode door.1 De hoge prevalentie 
van de depressieve stoornis, maar ook het 
recidiverende karakter ervan, maken dat de 
gevolgen voor de maatschappij zeer groot 
zijn; de depressieve stoornis is de belangrijkste 
voorspeller van langdurig ziekteverzuim in 
Nederland.2 De roep om meer aandacht voor 
arbeid in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 
is dan ook groot, onder andere vanuit de 
landelijke politiek. Echter, de reguliere zorg is nog 
weinig ingericht op het structureel meenemen 
van arbeid in behandeldoelen. Ook blijkt de 
beperkte samenwerking tussen de verschillende 
arboprofessionals een belangrijk knelpunt te 
zijn. Om de aandacht voor arbeid in de GGZ 
te bevorderen is de generieke module ‘Arbeid 
als medicijn’ ontwikkeld, die handvatten biedt 
voor het verlenen van arbeidsgerelateerde zorg.3 
Enkele terugkerende thema’s in deze module zijn 
gepersonaliseerde zorg (‘maatwerk’), zelfmanagement 
(‘de patiënt centraal’) en samenwerking. Dit artikel 
richt zich op de vraag hoe ‘Arbeid als medicijn’ 
structureel ingebed zou kunnen worden in de 
(specialistische) behandeling van de depressieve 
stoornis. Het artikel start met enkele achtergronden 
van het ziektebeeld, waarna ingezoomd wordt op 
de arbeidsgerelateerde zorg. Daar waar in dit artikel 
‘depressie’ vermeld staat, wordt de depressieve 
stoornis bedoeld, zoals beschreven in de Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).4

Epidemiologie van depressie
Gedurende het leven krijgt een op de vijf mensen 

te maken met een depressie, waarmee dit een grote 
stempel drukt op het welbevinden en functioneren 
van een aanzienlijk deel van de populatie. Dit 
blijkt mede uit de ziektelast die gepaard gaat met 
deze ziekte. Ten opzichte van het aantal jaren dat 
iemand leeft met een ziekte, blijkt de depressieve 
stoornis wereldwijd de grootste ziektelast te geven 
uitgedrukt in ‘Years Lived with Disability’.5,6 
Vrouwen hebben meer kans op een depressie dan 
mannen. De lifetime prevalentie van depressie is 
ongeveer 25% voor vrouwen, ten opzichte van 13% 
voor mannen.7 Dit genderverschil wordt zichtbaar 
vanaf de puberteit, wanneer incidentiecijfers van 
depressie toenemen om vervolgens te pieken in de 
adolescentie en jongvolwassenheid.8

Het aantal mensen met een depressie is groter 
dan het aantal dat er hulp voor zoekt. Van alle 
Nederlanders met een depressie ontvangt 58,5% 
van hen enigerlei zorg daarvoor, via de huisarts, 
basis- of specialistische GGZ of andere hulpverlener/
instantie.9 Gemiddeld genomen heeft de helft 
van de mensen met een depressie na een half jaar 
geen symptomen meer (volledige remissie) maar 
de andere helft houdt langer klachten. Zeker bij 
20% is er sprake van een chronisch beloop van de 
ziekte, waarbij de symptomen van depressie dan 
meer dan twee jaar aanhouden.10,11 Na herstel van 
een depressieve episode blijft de kans op terugval 
aanwezig. Wetenschappelijk onderzoek toont aan 
dat tot wel 80% van de patiënten zeker eenmaal en 
veelal vaker een terugval krijgt.12

De diagnose depressie
Bij een depressie is er sprake van minimaal een 
zogenaamd kernsymptoom, namelijk een sombere 
stemming ofwel verlies van interesse of plezier 
(anhedonie). Overige symptomen en specifieke 
verschijnselen zijn gewichtsverlies of -toename, 
ernstige slaapproblemen, psychomotorische 
agitatie of traagheid, vermoeidheid, gevoelens 
van waardeloosheid, concentratieproblemen en 
recidiverende suïcidale gedachten of plannen 
(DSM-5).4 Veel mensen zullen op enig moment 
wel eens ervaringen hebben die lijken op de 
symptomen van een depressie, maar dat is vaak 
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tijdelijk en bijvoorbeeld gekoppeld aan belastende 
omstandigheden. Voor het stellen van de diagnose 
depressie dient er sprake te zijn van klinisch 
significante lijdensdruk en/of beperkingen in het 
sociale of beroepsmatige functioneren ten gevolge 
van de symptomen. Bovendien moeten minimaal 
vijf symptomen (waarvan een kernsymptoom) 
minimaal twee weken vrijwel onafgebroken 
aanwezig zijn. In de praktijk zijn symptomen vaak al 
langer aanwezig op het moment dat de patiënt zich 
tot een arts wendt. 
Diagnostisch gezien is een depressie soms lastig te 
onderscheiden van een burn-out. Ruim 14% van 
alle werknemers krijgt te maken met een burn-out, 
waarmee het de meest voorkomende beroepsziekte 
in Nederland is.13 Verschillende factoren dragen 
eraan bij dat het onderscheid soms lastig te maken 
is: de symptomen van beide ziektebeelden kunnen 
een zekere overlap tonen, het beloop is bij beide 
deels ‘self-limiting’ en beide houden verband met 
werkgerelateerde factoren. Bij een burn-out staan 
echter werkgerelateerde factoren en (emotionele) 
uitputting meer op de voorgrond. Onderzoek van 
Maslach en anderen heeft aangetoond dat drie 
aspecten van belang zijn bij het vaststellen van een 
burn-out: uitputting, distantie of cynisme en een 
lagere overtuiging van de eigen competenties.14 
Bij de depressieve stoornis daarentegen staan de 
kernsymptomen (een sombere stemming en/
of anhedonie) voorop. In de DSM-5 wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen depressie en burn-out 
aangezien burn-out niet geclassificeerd wordt als een 
psychiatrisch ziektebeeld.4 
Ten slotte is de diagnose depressie zeker geen 
geïsoleerde ziekte-entiteit: los van somatische 
comorbiditeit komt bij circa 70% van de patiënten 
tevens andere psychopathologie voor.15,16 Een 
angststoornis gaat het vaakst gepaard met 
een depressie, maar ook de posttraumatische 
stressstoornis, persoonlijkheidsstoornissen en 
afhankelijkheid van middelen komen vaak 
gelijktijdig met een depressie voor.17 In de 
diagnostiekfase is het van belang om te bepalen 
welk verband er bestaat met de comorbide stoornis 
en of deze onderliggend of onderhoudend is aan de 
depressieve symptomen.18 Hier kan vervolgens in 
de behandeling rekening mee worden gehouden, 
bijvoorbeeld wat betreft de keuze van het type 
behandeling.

Depressie, ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid
Een depressie vergroot de kans om langdurig 
uit het arbeidsproces te raken. Naast algemene 
risicofactoren, zoals een hogere leeftijd en een lager 
opleidingsniveau, is het hebben van een depressieve 
stoornis de belangrijkste voorspeller van langdurig 
ziekteverzuim.2 Van alle mensen die uitvallen op het 
werk wegens een depressie is 30% na een jaar nog 

niet teruggekeerd op de werkvloer.19 Een uitkering 
komt dan al snel in zicht. Het aantal uitkeringen 
dat verleend wordt in verband met psychische 
aandoeningen is het afgelopen decennium 
fors toegenomen. In 2013 ontvingen 817.800 
Nederlanders een arbeidsongeschiktheidsuitkering 
waarvan 49% verklaard werd door een psychische 
stoornis. In 2001 was dit 37%.20 Dergelijke cijfers 
maken het aannemelijk dat maar liefst 85% van de 
kosten van depressie samenhangen met gevolgen 
voor de maatschappij gerelateerd aan het verlies 
van arbeidsproductiviteit.21 Iets minder dan een 
vijfde van de mensen met een ernstige psychische 
aandoening heeft een betaalde baan van meer dan 
12 uren per week, wat aanzienlijk lager is dan het 
percentage werkenden in de algemene bevolking 
(66%).22 Ook hebben mensen met een psychische 
aandoening gemiddeld een lager inkomen.22

‘Arbeid als medicijn’ in de depressiebehandeling 
Een depressie brengt veel onzekerheden met zich 
mee die zeker ook betrekking hebben op werk of 
studie. Patiënten worstelen bijvoorbeeld met de vraag 
of en hoe ze het gesprek weer aan kunnen gaan 
met collega’s of studiebegeleiders. Ook vragen veel 
patiënten zich af wat zij er zelf aan kunnen doen 
om hun rol en activiteiten in het dagelijks leven te 
hervatten en vol te houden.23,24 
Bij een gebleken kwetsbaarheid voor depressie is het 
belangrijk dat patiënten zicht krijgen op de factoren 
die samenhangen met het ontstaan van symptomen 
van depressie. Een terugvalpreventieplan, dat samen 
met de patiënt (en naasten) wordt opgesteld, kan 
daar bijvoorbeeld bij helpen. Het onderzoeken 
van de rol van werkgerelateerde factoren valt hier 
ook onder. Echter, zoals de module ‘Arbeid als 
medicijn’ aangeeft zou de invloed van werk een meer 
structurele plaats mogen hebben in de behandeling 
van psychische aandoeningen. Hoe dit concretere 
vormen zou kunnen krijgen bij de behandeling van 
een depressie wordt hieronder geëxploreerd aan de 
hand van de drie thema’s: gepersonaliseerde zorg, 
zelfmanagement en samenwerking.

Gepersonaliseerde zorg
Per individu kan een depressie zich zeer 
verschillend presenteren: in het palet en de ernst 
van symptomen, het al dan niet aanwezig zijn 
van comorbiditeit en het beloop van de ziekte. Zo 
is de prognose aanzienlijk beter voor patiënten 
met een eenmalige depressie dan voor patiënten 
met een recidiverende depressie. Met het aantal 
recidieven en de ziekteduur neemt de chroniciteit 
en daarmee de impact op het dagelijks leven toe.25 
Hetrick e.a. hebben een model ontwikkeld waarin 
zij onderscheid maken in acht stadia van depressie, 
oplopend in termen van ernst, duur en het aantal 
depressieve episodes.26 Met name in de laatste twee 
stadia neemt de kwaliteit van leven sterk af, is er 
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meer psychische en somatische comorbiditeit en 
zijn periodes van herstel korter.26,27 Bovendien is 
therapie-resistentie een probleem bij patiënten met 
een chronische of recidiverende depressie, omdat 
reguliere, protocollaire behandelingen vaak geen of 
onvoldoende effect sorteren.28

Modellen voor stagering en profilering van depressie, 
zoals het model van Hetrick e.a., zouden toegepast 
kunnen worden om terugval van depressie en 
ziekteverzuim te voorkomen, bijvoorbeeld om in te 
kunnen spelen op de recidiefkans bij individuele 
beloopspatronen van depressie. Terugval van 
depressie (en verzuim) kan daarbij gezien worden 
als een signaal dat duidt op onderliggende patronen 
(en vicieuze cirkels) die ten grondslag liggen aan de 
ziekte. Bovendien heeft elke terugval op zichzelf 
een grote impact op het individu: de terugkeer 
van de ziekte herinnert aan de eerdere depressieve 
episode(s) en kan gevoelens oproepen van rouw 
en teleurstelling (naar zichzelf, het gezinof de 
werkgever). 
Tegenwoordig wordt vaak pas aanvullende, 
uitgebreide diagnostiek gedaan wanneer patiënten 
verschillende recidieven hebben gehad en vastlopen 
in de (protocollaire) behandeling. Echter, zoals 
de stadia van depressie tonen, heeft de ziekte dan 
reeds een grote impact op het leven gekregen, wat 
samenhangt met een afgenomen belastbaarheid. 
Onderzoek naar recidiverend ziekteverzuim bij 
psychische aandoeningen lijkt dit te ondersteunen. 
Patiënten van 55 jaar of ouder vallen gemiddeld 
na drie maanden terug in een periode van 
ziekteverzuim, terwijl dit 12 tot 19 maanden is bij 
patiënten onder de 55 jaar.29 Het zou daarom kunnen 
lonen om op een eerder moment in het ziekteproces 
in te grijpen (bijvoorbeeld uitgebreide diagnostiek 
na een eerste recidief) en de factor arbeid daarin een 
meer prominente rol te geven.

Zelfmanagement
Een patiënt is meer dan zijn ziekte. De vraag zou 
daarom moeten zijn hoe het kan dat deze persoon, 
ondanks behandeling, toch weer vastloopt. 
In het kader van arbeidsgerelateerde zorg gaat 
het er ook om dat de patiënt zelf meer inzicht 
ontwikkelt in zijn professioneel functioneren en de 
ziektegerelateerde factoren die daarop van invloed 
zijn. Arbeidstherapie en trajectbegeleiding kunnen 
daarbij ondersteunen. De huidige behandeling 
wordt echter niet altijd, of pas in een later stadium 
gecombineerd met gerichtheid op het werk.30 

Bij de afdeling arbeidstherapie van het Universitair 
Centrum Psychiatrie kunnen patiënten leren 
omgaan met arbeidsgerelateerde thema’s, zoals 
concentratie, planning, opkomen voor belangen, 
probleembenadering en samenwerking. Al doende 
werken patiënten aan een reële kijk op hun 
mogelijkheden en beperkingen en kunnen zij 
succeservaringen opdoen, wat hen motiveert en 

een beter zicht geeft op kwetsbaarheden en risico’s 
ten aanzien van belastbaarheid. Arbeidstherapie 
richt zich op de balans tussen denken, voelen en 
handelen en bevordert daarmee zelfmanagement bij 
het herstel.
De trajectbegeleiding richt zich in het bijzonder 
op het behoud of de hervatting van studie of werk 
door patiënten vanaf het begin van de behandeling 
te ondersteunen bij hun re-integratietraject. In de 
regel geldtdat hoe langer het contact uitblijft, hoe 
hoger de drempel wordt om terug te keren. Uitstel 
zorgt uiteindelijk voor meer stress en druk bij de 
patiënt, mede vanwege de wia-aanvraag die na 
anderhalf jaar in zicht komt. De ervaring is dat vlot 
handelen helpt bij het behoud van werk, zoals het 
werken met een haalbaar re-integratieplan vanaf de 
ziekmelding en het betrekken van arbeidstherapie 
vanaf een vroeg stadium in de behandeling. Tijdige 
inzet van arbeidstherapie kan mensen de ervaring 
geven dat er iets tastbaars uit hun handen komt 
(‘effort-based rewards’), waarvan bekend is dat 
het een stemmingsregulerend kan hebben.31 Ook 
wijzen verschillende wetenschappelijke studies 
op de positieve werking van tijdig contact en 
communicatie richting werkhervatting, waarbij als 
adagium geldt: ‘action speaks louder than words’.32,33 
Daarnaast leert de praktijk dat gezamenlijke 
gesprekken tussen leidinggevende, patiënt en 
arbeidstherapeut positieve effecten sorteren, waarbij 
over het algemeen meer tegemoet gekomen wordt 
aan onzekerheden die bij de patiënt leven. 

Samenwerking
Uit een onderzoeksrapport van Holwerda e.a. 
blijkt dat er verschillende mogelijkheden zijn om 
de samenwerking tussen de GGZ en het UWV te 
bevorderen bij de re-integratie van mensen met een 
matige tot ernstige psychische aandoening.30 Het 
rapport toont dat er wel wordt samengewerkt tussen 
de GGZ en het UWV, maar dat deze samenwerking 
geen of weinig structurele gronden heeft, dat er 
problemen zijn in de wederzijdse toegankelijkheid en 
dat er onwetendheid is ten aanzien van de expertise 
van de andere organisatie. 
Het ontbreken van structurele samenwerking 
hangt mogelijk samen met het ontbreken van 
concrete doelen voor deze samenwerking. Voor 
de ggz-professionals is het bijvoorbeeld niet altijd 
duidelijk op welke wijze zij kunnen bijdragen aan 
arbeidsparticipatie en een verbeterd functioneren 
van de patiënt.30 Het vaststellen van concrete, 
gezamenlijke doelen zou hier verandering in 
kunnen brengen. In dat kader lijkt het van belang 
om te concretiseren welke voorspellers van verzuim 
beïnvloed kunnen worden via de ggz- professional en 
welke via de arboprofessional, opdat daar specifiek 
aandacht voor kan komen in de behandeling. In 
een studie onder 46 clinici en wetenschappers, 
allen werkzaam in de arbeidsgerelateerde zorg, 
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werd een peiling verricht in hoeverre persoonlijke, 
ziektegerelateerde en werkgerelateerde factoren van 
invloed werden geacht op langdurig verzuim bij 
depressie. Van de 67 factoren in de peiling, achtten 
de clinici en wetenschappers 21 factoren van 
grote invloed op het recidiverend ziekteverzuim.34 
Hiervan was ruim de helft direct gerelateerd aan de 
ziekte, zoals de leeftijd bij vaststellen van de eerste 
depressie, de duur van de laatste depressieve episode 
en de aanwezigheid van comorbide angstklachten. 
Deze factoren werden als moeilijk beïnvloedbaar 
beschouwd. Werkgerelateerde factoren, zoals ruimte 
om zelf invloed uit te oefenen op beslissingen, een 
hoge mate van eisen op het werk en de mate van 
verbintenis met het werk, werden als het meest 
beïnvloedbaar gezien.
Ten tweede spelen factoren in de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid een rol. Verschillende 
samenwerkingsinitiatieven hebben geprobeerd om 
hier verbetering in aan te brengen, bijvoorbeeld door 
een structureel overlegmoment in te plannen.30 
Echter, er lijkt meer nodig te zijn dan het praktisch 
gezien bereiken van elkaar. Ook het beroepsgeheim 
speelt een rol. Onvoldoende kennis van de wettelijke 
bepalingen rond informatie-uitwisseling kan een 
belemmerend effect hebben op de samenwerking. 
In het KNMG-visiedocument ‘Zorg die werkt’ 
wordt dan ook de aanbeveling gedaan om de 
mogelijkheden voor informatie-uitwisseling en 
samenwerking verder te onderzoeken.35 Verder 
wordt in de ggz- module ‘Arbeid als medicijn’ 
verwezen naar de ‘Wegwijzer beroepsgeheim 
in samenwerkingsverbanden’ in het geval er 
onduidelijkheid bestaat of zorgverleners informatie 
kunnen delen met andere partijen.3

Ten slotte zouden ggz- en arboprofessionals 
meer gebruik kunnen maken van elkaars 
expertise, bijvoorbeeld door het inplannen van 
casuïstiekbesprekingen.30 Ggz- en arboprofessionals 
weten vaak van elkaar niet hoe de ander werkt en 
hoe de zorg in de andere instelling georganiseerd 

is. Dit wordt als belemmerend ervaren in de 
samenwerking.30 Ook patiënten hebben er last van 
als professionals en andere betrokkenen onvoldoende 
geïnformeerd zijn over hun persoonlijke situatie 
en hun ziekte. Zij kunnen daardoor onbegrip 
en stigmatisering ervaren.30 Zo kunnen er 
misverstanden ontstaan als men zich onvoldoende 
verdiept in de ziektegeschiedenis van een patiënt.

Conclusie 
Depressie is een veelvoorkomende aandoening met 
grote gevolgen voor het individu en de maatschappij. 
Naarmate een depressie langer duurt of vaker 
terugkomt, neemt de kwaliteit van leven fors af en 
neemt de kans op langdurig ziekteverzuim sterk 
toe. Om deze lasten van depressie over de lange 
termijn te verlichten zou de generieke ggz- module 
‘Arbeid als medicijn’ een grotere preventieve rol 
moeten krijgen in de behandeling. Echter, er is nog 
onvoldoende geconcretiseerd op welke wijze de 
aandacht voor arbeid in de depressiebehandeling 
een bijdrage kan leveren aan arbeidsparticipatie en 
een verbeterd functioneren van het individu. Dit 
artikel laat zien dat thema’s als gepersonaliseerde 
zorg, zelfmanagement en samenwerking goede 
uitgangspunten bieden om ‘Arbeid als medicijn’ 
verder te ontwikkelen, maar dat nader onderzoek 
zal moeten uitwijzen of hieruit concrete bijdragen 
volgen die tot een betere (af)stemming kunnen 
leiden. 

De auteurs bedanken Mandy Jager-Moes en Maritza 
Meester, voor hun gewaardeerde inbreng ten aanzien 
van de arbeidstherapie en trajectbegeleiding in 
het Universitair Centrum Psychiatrie, Universitair 
Medisch Centrum Groningen, en Prof. dr. 
Sandra Brouwer en dr. Bert Cornelius, afdeling 
Gezondheidswetenschappen, Universitair Medisch 
Centrum Groningen, die het manuscript van dit 
artikel van hun kritische reflectie en commentaar 
voorzagen.
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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
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