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Van de redactie
Ik denk dat u het wel met mij eens zult zijn dat we
een prachtige zomer achter de rug hebben. Wat
hebben we kunnen genieten van de eindeloze reeks
zonnige dagen. Op sommige dagen was het wel heel
erg warm. Te warm om iets te doen. Maar ook dit
heeft zijn voordelen, want wat is er nu fijner dan af
en toe helemaal niets doen? Een beetje lanterfanten.
Om als iemand vraagt: ‘Wat ga je doen?’, te kunnen
zeggen: ‘O, niets.’, en daarna loop je weg om niets
te doen. Dat dit irritant kan zijn, weet ik uit eigen
ervaring. Toen de kinderen nog puberden, vroeg ik
ze ook met enige regelmaat: ‘Wat ga je doen?’ en als
ze dan reageerden met: ‘O, niets.’ dan dacht ik: ‘Ja,
maar dat kan toch niet!’ Achteraf gezien geef ik ze
gelijk, niets doen betekent alles op zijn beloop laten,
je even geen zorgen maken. We hebben het nodig,
dit lanterfanten, want het geeft ontspanning en
maakt ruimte voor nieuwe energie.

aansprakelijk zijn. Energie halen we ook binnen
via onze longen. U vindt in dit nummer een artikel
aangaande de spirometrie. In een adem leest u dit
uit waarna u bekend bent met het stappenplan om
de spirometrie op systematische wijze te kunnen
beoordelen. En zie daar, de tomeloze energie van
een van onze eigen redactieleden. In dit nummer
wederom meerdere bijdragen van haar hand. Het
betreft een verslaglegging van het Artissymposium,
dat inmiddels alweer enige tijd geleden heeft
plaatsgevonden, maar ook een verslag van het
recente EUMASS congres. Verder is door haar
het boek ‘Ook getest op vrouwen’ gelezen. Bij de
meesten onder u is wel bekend dat er verschillen
zijn tussen mannen en vrouwen ten aanzien van
de ontwikkeling en presentatie van hartklachten.
Er is echter meer. Haar verslag zal u verleiden
om dit boek toch ook eens te gaan lezen. Haar
persoonlijke bijdrage over redeneren in ‘Het is zo
omdat ik het zeg’ nodigt uit tot nadenken. Onze
rubriek GASTscoop is dit keer gelukkig ook weer
eens gevuld. Het betreft een interessante opinie over
de vergoeding voor medische informatie ‘aan’ de
patiënt. Lezenswaardig is verder het artikel over de
knie waarbij de schrijver zich niet alleen richt op
de diagnostiek van de knie maar tevens handvatten
aanreikt voor de causaliteitsbepaling.

Energie die we nodig hebben voor de steeds sneller
veranderende wereld om ons heen met alle nieuwe
wet- en regelgeving zoals de AVG. In het onderhavige
nummer vindt u een algemeen artikel waarin de
systematiek van de AVG nog eens wordt uitgelegd
maar waarin ook duidelijk wordt dat het delen
van (gezondheids)gegevens afhankelijk is van de
omstandigheden van het geval op zich.
Maar ook hebben we energie nodig om mensen
die een beroep doen op een uitkering uit te leggen
waar ze nu voor verzekerd zijn en waar ze recht op
kunnen doen gelden. Zo leest in de bijdrage van
N. Ooitgedagt dat de uitkering op basis van de eigen
beleving als te laag wordt beoordeeld. Of om maar
weer eens energie te steken in de uitleg van wat wij
nu eigenlijk doen in dit vak zoals beschreven in
de bijdrage van de voorzitter van onze vereniging.
En dat we daarbij niet, zoals de bespreking van
de casus in Tucht en Zucht laat zien, voor alles
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Als laatste wil ik met u een voor ons wat minder leuk
bericht delen. Een van onze redactieleden gaat ons
na bijna zeven jaar verlaten. Hij gaat zijn energie nu
definitief op iets anders richten. Paul, bij deze wil ik
je hartelijk danken voor jouw bijdrage de afgelopen
jaren!

Ange l a Si mo n-de Z war t
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Van het bestuur
Mieren
Wel eens van een formicarium gehoord? Nee? Toch
ben ik ervan overtuigd dat iedereen het ding kent als
men het ziet. Het is namelijk de sjieke term voor een
mierenboerderij, een terrarium waarin je mieren kunt
houden. Laatst werd ik met zo’n ding geconfronteerd
bij een bezoek aan een neefje. Een verjaarscadeau
van een verre oom. Hij stond erop om het te laten
zien en toen ik mijn ogen richtte op het gekrioel in
het glazen huisje overviel mij een wonderlijk gevoel:
ik voelde een diepe verbondenheid met de mieren
die daar, onder het oog van deze buitenstaanders,
stoïcijns doorgingen met het verrichten van hun
werkzaamheden. Ongetwijfeld met een duidelijk doel
en van groot belang, maar voor deze buitenstaander
niet als zodanig herkenbaar en eerder lijkend op een
onophoudelijk chaotisch heen en weer bewegen van
zandkorreltjes.

Er zijn echter meer overeenkomsten: zelden heb
ik een beroepsgroep gezien, die zo onder het
vergrootglas ligt als de onze. Schadebehandelaars,
advocaten, arbeidsdeskundigen, beroepsgenoten,
zowel zusterverenigingen als externe verenigingen,
tuchtrechters: iedereen heeft wel een mening over
ons vak en dan met name over wat er allemaal
niet goed gaat. Als kersvers lid van het Regionaal
Tuchtcollege mocht ik recent mijn eerste zitting
bijwonen. Als toehoorder was het voor mij
opvallend, hoe vanaf de kant naar ons vakgebied
wordt gekeken. Als je zelf al jaren hierin werkzaam
bent, is het lastig om je te verplaatsen in een
buitenstaander die weinig inzicht heeft in ons
werk, en met name alle voetangels en klemmen
waartussen wij moeten manoeuvreren. Dat wij
daarbij niet alleen gebonden zijn aan relevante
wet- en regelgeving, gedragscodes en richtlijnen,
maar ook aan polisvoorwaarden, was voor een deel
van de aanwezigen helemaal nieuw. Gelukkig is
men daarbij wel bereid om te luisteren. Ook het
hebben van een eigen registratie, eisen voor onze
herregistratie en heldere gedragscodes helpt om te
laten zien dat er wel degelijk sprake is van beleid en
professioneel handelen bij onze leden. Maar ook hier
is het duidelijk, dat er nog veel winst te behalen is als
we een manier kunnen vinden om de uitdagingen
van ons vakgebied kenbaar te maken aan de
buitenwereld. Immers, ondanks het vergrootglas
bewegen we ons in een dynamische omgeving
waarbij ik persoonlijk nog elke dag met plezier
bezig ben en waaruit ik ook een fikse dosis positieve
energie haal, een enkele uitzondering daargelaten
dan.

De beestjes bestuderend borrelde de gedachte op, dat
er meer overeenkomsten zijn tussen die mieren en
mijzelf dan ik zou willen. Voor vele buitenstaanders
is het immers ook niet helder wat onze meerwaarde
is, een conclusie die ik helaas bij herhaling moet
trekken binnen de diverse werkgroepen waar ik
namens de GAV aan deelneem. Bij de aftrap van de
Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde,
een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, werd het bijvoorbeeld pijnlijk
duidelijk dat bij de vele aanwezigen, waaronder
de NVAB, NVVG, de NVvA en diverse opleiders en
stakeholders, onze vereniging slechts bij een beperkt
aantal mensen op het netvlies stond. Mijn missie
voor de eerste bijeenkomst werd dan ook om in ieder
geval onze naamsbekendheid binnen dit gremium te
vergroten en met succes. Aan het eind van de eerste
bijeenkomst werden afspraken en actiepunten voor
de zusterverenigingen in ieder geval aangevuld met
’en de GAV!’ Helaas is dit niet het enige voorbeeld,
ik zou er meer kunnen noemen, en het is dan
ook van groot belang, dat wij voldoende actieve
GAVleden vinden die deel willen nemen aan diverse
werkgroepen, niet alleen omdat het leuk is, maar ook
om de buitenwereld kennis te laten maken met ons
vakgebied en de meerwaarde die wij hebben. En dit
is meer, véél meer dan druk dossiers van links naar
rechts sjouwen, om maar weer de parallel te trekken
met de mieren.
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Op dat moment werden mijn gedachten ruw
doorbroken door mijn neefje, die mij aan mijn arm
trekkend richting zijn volgende cadeau sleurde.
Terwijl ik hem volgde, vroeg ik me nog even af of het
tomeloze gekrioel van die mieren betekent dat ze net
zoveel lol in hun werk hebben als ik, maar misschien
is dat alleen projectie…

Mo ni que Tolsma
v o o rzi tter GAV
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GASTscoop

Medische inlichtingen aan de patiënt:
mag het wat kosten?
derden vastgesteld. Wel heeft de NZA tarieven
vastgesteld voor het verstrekken van inlichtingen
door specialisten en huisartsen aan bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen en het CBR. Dit betreft dus
artsen die belast zijn met de medische beoordeling
in het kader van de uitvoering van wettelijke
regelingen op het sociale zekerheidsgebied en
de rijvaardigheid. Voor andere derden zoals
verzekeraars zijn geen tarieven vastgesteld en deze
tarieven zijn dus in principe vrij. De NZA tarieven
voor de met name genoemde instanties worden
echter in de praktijk door specialisten, huisartsen
en ziekenhuizen op grote schaal toegepast voor
het verstrekken van inlichtingen aan de patiënt
en diens gemachtigde, maar ook aan derden,
zoals verzekeraars, die deze gegevens nodig
hebben voor de uitvoering van hun polissen zoals
ongevallenpolissen, arbeidsongeschiktheidspolissen
en dergelijke. Ten onrechte naar mijn mening.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens kende
tot voor kort een ministeriële richtlijn voor een
bescheiden onkostenvergoeding - let wel: geen
honorarium dus - voor het verstrekken van
afschriften van dossiergegevens aan de gerechtigde.
Het ligt voor de hand deze richtlijn ook van
toepassing te laten zijn op de ‘redelijke vergoeding’
in art.456 van de WGBO. Bij het ingaan van de
nieuwe Europese privacyrichtlijn AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei van
dit jaar is deze onkostenvergoeding echter geheel
komen te vervallen.
Hoe zit het dan met het declareren van honorarium
aan de patiënt of zijn gevolmachtigde voor
het uitoefenen van zijn patiënten-rechten?
Naar mijn overtuiging is hier geen enkele
rechtvaardigingsgrond voor en valt het verstrekken
van inlichtingen en/of afschriften gewoon onder
de zorgplicht van de arts, fysiotherapeut et cetera.
Immers ook de huisarts ontvangt geen nota voor
het ontvangen van klinische informatie door
andere hulpverleners, waarom de patiënt dan
wel, nog geheel daargelaten dat in veel gevallen
de informatie slechts bestaat uit een kopie van
diezelfde huisartsenbrief!

Door de ogen van ...
J.H.C.M. Fouchier

Als medisch adviseur werkzaam voor slachtoffers
en hun belangenbehartigers is een van mijn taken
in het medisch traject de opbouw van een medisch
dossier. Deze taak behoort in mijn visie exclusief
tot de professionele verantwoordelijkheid van de
arts-adviseur.
Op grond van de verkregen inlichtingen worden
adviezen geformuleerd omtrent de aard en de
omvang van de geleden gezondheidsschade, het
causale verband met bijvoorbeeld het ongeval of de
medische kunstfout.
Het opvragen van inlichtingen bij het behandelend
circuit of andere instanties (bedrijfsartsen, UWV en
dergelijke) leidt vrijwel zonder uitzondering tot het
ontvangen van - soms pittige - nota’s.
De hamvraag is nu hoe terecht dat is? De praktijk is
dat deze nota’s in het kader van het schadeverhaal
door worden gedeclareerd aan de aansprakelijke
verzekeraars en deze nota’s in het algemeen zonder
morren worden voldaan.
Uitgangspunt is dat de bewijslast van de schade
rust op het slachtoffer en het is derhalve logisch
en voor de hand liggend dat de medisch adviseur
van het slachtoffer als gevolmachtigde namens
hem of haar inlichtingen inwint om aan deze
bewijslast te kunnen voldoen. Het slachtoffer - de
patiënt - heeft krachtens de WGBO en ook de WBP,
onlangs vervangen door de Europese Richtlijn AVG,
recht op afschrift van zijn of haar gegevens. Deze
bepalingen zijn van dwingendrechtelijke aard.
Ook stelt de WGBO dat de patiënt recht heeft
op inlichtingen omtrent de staat van zijn/haar
gezondheid, desgewenst schriftelijk. De WGBO
geeft in art.456 als richtlijn voor het declareren
van kosten, die verbonden zijn aan het verstrekken
van afschriften - let wel: niet het verstrekken
van inlichtingen - een ‘redelijke vergoeding’
aan. Ook de NZA heeft geen tarieven voor het
verstrekken van inlichtingen aan patiënten of
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Het antwoord op de boven in de aanhef gestelde
vraag luidt daarom hartgrondig: nee, dat mag
niets kosten.
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Ook wanneer de patiënt behoefte heeft aan
deze inlichtingen voor het behartigen van zijn
maatschappelijke belangen is er geen grond te
vinden in wet- en regelgeving - integendeel zelfs om daarvoor kosten of een honorarium in rekening
te brengen.

hier geen ‘dienst’ betreft, maar het voldoen aan
een wettelijke verplichting in het kader van de
uitvoering van de behandelingsovereenkomst, is het
mijns inziens maar zeer de vraag of een dergelijke
handeling als het verstrekken van inlichtingen aan
de patiënt zelf BTW- plichtig is/was. Het verstrekken
van inlichtingen aan derden is daarentegen
natuurlijk wel een BTW-plichtige dienst, omdat hier
een commercieel belang mee gemoeid is en geen
behandeldoel in de zin van art.446 van de WGBO.

Tenslotte nog een opmerking over de BTW die
vaak wordt berekend over de inlichtingennota
aan patiënten. Aangezien het in economische zin
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Tucht en Zucht
A. de Vries
als eigenaar van het instrument. Dit was voor
betrokkene de reden om de tuchtzaak te starten.
In tweede instantie werd alsnog namens de
orthopedisch chirurg aansprakelijkheid erkend,
maar nu ontstond discussie over de hoogte van de
schade. In dit stadium wendde betrokkene zich
per e-mail tot de orthopedisch chirurg, waarbij
zij vroeg om aandacht voor haar lichamelijke,
emotionele en financiële problemen als gevolg
van het incident, en aandrong op een spoedige
financiële afwikkeling. De orthopedisch chirurg
reageerde per e-mail dat hij bezig was een
standpunt te formuleren betreffende de, in zijn
ogen, incorrecte werkwijze van de verzekeraar.
Mogelijk kon dit haar helpen in het bereiken
van een reële schadevergoeding (en daarmee
uiteraard ook het intrekken van de tuchtklacht),
zo voegde de orthopedisch chirurg eraan toe. Hij
wilde dit standpunt echter eerst nog voorleggen
aan zijn raadsvrouw. Hierna reageerde de
orthopedisch chirurg in een tweede e-mailbericht
aan betrokkene dat hij had vernomen dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar aan betrokkene een
aanbod had gedaan en dat hij, omdat hij geen
partij was in de onderhandelingen, er verder geen
uitspraak over kon doen.

In deze Tucht en Zucht een zaak uit de behandelende
sector die interessant kan zijn voor de medisch
adviseurs die zich bezighouden met medische
aansprakelijkheid.
Het achterliggende verhaal
Tijdens een voetoperatie legde een orthopedisch
chirurg een instrument op het bovenbeen van de
patiënt. Door een technisch mankement was dit
instrument echter oververhit geraakt waardoor een
brandwond ontstond.
De belangrijkste klachten
De klachten zijn samen te vatten in drie onderdelen.
Ten eerste dat onzorgvuldig was gehandeld door
het instrument op het been te leggen. Ten tweede
dat sprake was van onzorgvuldigheid door geen
of onvoldoende contact op te nemen na het
incident. En ten derde dat de orthopedisch chirurg
aansprakelijkheid had afgewezen en de fabrikant
had aangewezen als schuldige.
De belangrijkste verweren en de relevante
overwegingen van het College
Wat betreft het eerste klachtonderdeel voerde
de orthopedisch chirurg onder andere aan
dat het een gebruikelijke werkwijze betrof. De
gebruiksaanwijzing van het instrument vermeldde
echter dat om brandwonden te voorkomen het
instrument niet op de patiënt geplaatst dient te
worden wanneer het niet wordt gebruikt. Gezien
deze passage in de gebruiksaanwijzing acht zowel
het Regionaal als het Centraal Tuchtcollege
de verweren onvoldoende en het handelen
onzorgvuldig.

Het Regionaal College acht de stelling dat de
orthopedisch chirurg niet betrokken is geweest
bij het civiele aansprakelijkheidstraject, en dat
hem derhalve geen verwijt kan worden gemaakt,
niet juist. Dat de zorgverlener die een fout heeft
gemaakt de schadeafwikkeling overlaat aan de
aansprakelijkheidsverzekeraar, brengt niet mee dat
de zorgverlener geen enkele verantwoordelijkheid
meer zou dragen voor de manier waarop de
schadeafwikkeling verloopt. Ondanks dat het
Regionaal College niet over alle informatie van
de civiele schadeafwikkeling beschikte, zo merkt
het College zelf op, was zij er, op basis van wel
beschikbare informatie en verklaringen van
partijen ter zitting (dat wil zeggen betrokkene
en de orthopedisch chirurg), voldoende van
overtuigd geraakt dat de schadeafwikkeling door de
aansprakelijkheidsverzekeraar niet op zorgvuldige
wijze werd uitgevoerd. Illustratief was, zo gaf het
College aan, dat een tuchtzaak nodig was om
aansprakelijkheid te erkennen en dat nog geen
aanvullend voorschot was betaald als gevolg van
een discussie over buitengerechtelijke kosten waar

Wat betreft het tweede klachtonderdeel bleek dat de
orthopedisch chirurg betrokkene en haar partner
reeds op de verkoeverkamer op de hoogte had
gebracht en ook nadien nog contact onderhield.
Het incident was gemeld en maatregelen werden
genomen om herhaling te voorkomen. De beide
Colleges achten de afhandeling van het incident
voldoende en niet onzorgvuldig.
Het meest interessant echter is het derde
klachtonderdeel. De aansprakelijkheidsverzekeraar
had, namens de orthopedisch chirurg, de
aansprakelijkheid afgewezen omdat deze zou
berusten bij de fabrikant en/of bij het ziekenhuis
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verbeteren, maar tegelijk acht het College het
niet op de weg van de zorgverlener gelegen om
zich te begeven in inhoudelijke discussies over
aansprakelijkheid, causaliteit en schadebegroting.
Integendeel, het gaat daarbij om strikt juridische
aangelegenheden ten aanzien waarvan van de
zorgverlener geen kennis mag worden verwacht en
hij dus ook geen verplichting heeft. Ten aanzien
van de soms tijdrovende discussie past hem
terughoudendheid. Gezien de overlegde gegevens
over de schadeafhandeling door de verzekeraar kon
het Centraal College, anders dan het Regionaal
College, niet de conclusie trekken dat afhandeling
van de claim op een voor de orthopedisch chirurg
kenbaar onzorgvuldige wijze werd gedaan. Hoewel
het zelf erkende niet over de volledige informatie
te beschikken had het Regionaal College, naar
het oordeel van het Centraal College, omtrent de
claimafwikkeling onjuiste en voorbarige conclusies
getrokken. Het betekent dat de orthopedisch
chirurg niet in staat was zich een duidelijk oordeel
te vormen en in de discussie over het al dan niet
bestaan van aansprakelijkheid kon hij zich niet
mengen. Ten aanzien van de schadeafwikkeling
geldt dat niet meer kon worden verwacht dan dat
hij de verzekeraar aanspoorde om tot afronding
te komen, wat hij ook daadwerkelijk heeft
gedaan zodra betrokkene aan de bel trok. Het
Centraal Tuchtcollege acht het handelen van de
orthopedisch chirurg niet onzorgvuldig.

betrokkene buiten stond. Hier voegt het College aan
toe dat zij het in medische aansprakelijkheidszaken
niet onbekende verschijnsel dat het patiënten
onevenredig veel tijd, vechtlust, geld en aandacht
kost om schade vergoed te krijgen verwerpelijk
acht. Op basis van de wet BIG dient een
zorgverlener zorgvuldigheid te betrachten (inclusief
communicatie, persoonlijke aandacht, empathie,
et cetera) en niet valt in te zien waarom dit voor de
financiële afwikkeling anders zou zijn dan voor de
medische afwikkeling. Hieraan voegt het College
toe dat op basis van wetenschappelijk onderzoek
voldoende vaststaat dat een onzorgvuldige
schadeafwikkeling een negatieve invloed heeft
op het welzijn van patiënten, terwijl het doel
van de arts is het welzijn te bevorderen. Op het
moment dat de aansprakelijkheidsverzekeraar
de schade op onzorgvuldige wijze afwikkelt,
ligt het op de weg van de arts om de verzekeraar
daarop aan te spreken. De orthopedisch chirurg
had na aanvang van de tuchtprocedure de
aansprakelijkheidsverzekeraar inderdaad wel op
de onzorgvuldige werkwijze aangesproken, maar
of het effect had, was onduidelijk en bovendien
had de orthopedisch chirurg dat (veel) eerder
moeten doen. Het College overweegt vervolgens
dat het hier een vrij ruime uitleg geeft van dit
derde klachtonderdeel, en de daarin vervatte norm
dat de zorgverlener niet alleen verantwoordelijk
is voor de afwikkeling van de medische, maar
ook van de financiële gevolgen, en dat deze vrij
ruime uitleg onder artsen mogelijk (nog) niet
voldoende bekend is. Op grond hiervan acht het
College het nalaten van de orthopedisch chirurg
om de aansprakelijkheidsverzekeraar (tijdig) aan
te spreken op dit moment en in deze situatie, niet
verwijtbaar.

De beslissing
Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel
werd door de beide Colleges een waarschuwing
uitgesproken. Het tweede klachtonderdeel was
ongegrond. Bij het derde klachtonderdeel achtte
het Regionaal College het handelen onzorgvuldig,
maar gezien de nieuwe brede uitleg van de
norm onder deze specifieke omstandigheid niet
verwijtbaar, terwijl het Centraal College het gehele
handelen niet onzorgvuldig achtte.

Het Centraal Tuchtcollege geeft over dit derde
klachtonderdeel aan dat de zorgplicht van de
zorgverlener zich ook uitstrekt tot de afhandeling
van de schade. Dit betekent dat de zorgverlener,
voor zover dat in zijn vermogen ligt, erop
moet toezien dat een schadeclaim binnen een
redelijke termijn wordt afgehandeld en dat hij
alles moet doen dat daaraan kan bijdragen,
waarbij de belangrijkste verplichtingen zien op
de plicht informatie uit te wisselen, informatie
te verstrekken, schade te beperken en fouten
te erkennen. Het Centraal College is er in deze
casus echter niet van overtuigd geraakt dat de
werkwijze van de aansprakelijkheidsverzekeraar
voor de orthopedisch chirurg aanleiding had
moeten zijn om de verzekeraar tot meer actie aan te
sporen. Het College overweegt dat de zorgverlener
de verzekeraar deugdelijk dient voor te lichten
en aanleiding kan hebben om de verzekeraar
in beweging te brengen, of om te trachten de
communicatie tussen verzekeraar en patiënt te
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Wat is hieruit op te maken?
Al lezende kwamen eerst diverse vraagtekens op,
die later gelukkig grotendeels weer wegzakten. Het
leek er, naar aanleiding van de overwegingen van
het Regionaal Tuchtcollege op, dat een zorgverlener
na een medische fout zich er actief van moet
vergewissen dat een claim vlot en inhoudelijk
correct wordt afgewikkeld. Wanneer dit niet het
geval zou blijken te zijn, zou hij de verzekeraar
zo snel mogelijk daarop moeten aanspreken en
het effect daarvan controleren. Hoe hij dit zou
moeten doen, bleef mij onduidelijk. Zou hij
daarvoor juridische bijstand kunnen, mogen of
moeten inschakelen, reeds vanaf de start van de
schadeprocedure (als een soort derde controlerende
partij)? Of zouden wij, de medisch adviseurs,
aanspreekpunt van de zorgverlener moeten zijn?
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tot zulke verschillende beoordelingen komen, toont
mijns inziens aan hoe lastig deze beoordeling is.
Een arts zou zich er verre van moeten houden. En
omdat de inhoudelijke discussies niet voor een
arts te overzien zijn, zal hij ook het tijdsverloop
moeilijk kunnen beoordelen. De eindconclusie
van het Centraal College ‘dat niet meer kon
worden verwacht dan dat de zorgverlener de
verzekeraar aanspoorde om tot afronding te komen’
wekt dan ook nog steeds enige verbazing, want
wanneer is in het juridisch proces het tijdstip
aangebroken om tot afronding te komen? Door de
(goedkeurende) toevoeging van het College dat de
arts dit deed ‘zodra betrokkene aan de bel trok’, is
niet uitgesloten dat het zal leiden tot het principe
‘u vraagt, wij draaien’. Door snel op een aan de
bel trekkende betrokkene te reageren richting
verzekeraar, handelt hij kennelijk zorgvuldig, en
of dit terecht of onterecht gebeurt, lijkt daarbij
niet relevant want, zo gaf ook het Centraal College
aan, de exacte gang van zaken kan hij immers niet
overzien.

Zou dit de medisch adviseur van de zijde van de
belangenbehartiger of van de verzekeraar betreffen?
Waaruit zou onze actie moeten bestaan?
En waarop doelde het Regionaal College precies
met ‘het in medische aansprakelijkheidszaken
niet onbekende verschijnsel, dat het patiënten
onevenredig veel tijd, vechtlust, geld en aandacht
kost om schade vergoed te krijgen?’ Of met de
opmerking dat het ‘op basis van wetenschappelijk
onderzoek voldoende vaststaat dat een
onzorgvuldige schadeafwikkeling een negatieve
invloed heeft op het welzijn van patiënten terwijl
het doel van de arts is het welzijn te bevorderen?’
Wie wordt hier precies aangesproken, wie zou
hierop actie moeten ondernemen? Is het aan een
arts om zich in de juridische processen te mengen?
Gelukkig kwam het Centraal College tot een andere
beoordeling. Dit College maakt duidelijk dat de
juridische procedure ingewikkeld en tijdrovend kan
zijn, wat ertoe leidt dat de arts, zowel inhoudelijk
als wat betreft tijdsverloop, terughoudend dient
te zijn. Daar waar het Regionaal College zich, wat
betreft de zorgvuldigheid van de claimafhandeling
door de verzekeraar, baseerde op onvolledige
stukken en verklaringen van betrokkene en de
orthopedisch chirurg, beschikte het Centraal
College vermoedelijk over uitgebreidere gegevens
van de verzekeraar. Het leidde tot een geheel andere
conclusie: de handelswijze van de verzekeraar werd
nu in plaats van als onzorgvuldig als niet kenbaar
onzorgvuldig beoordeeld. Dat twee rechtscolleges
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En hoe ziet het er voor ons, de medisch adviseurs,
uit? Ook wij hebben als arts een zorgplicht.
Wij hebben weliswaar de medische fout niet
gemaakt, maar hoe dienen wij te handelen als
een betrokkene bij ons ‘aan de bel trekt’ over een
(vermeende) onzorgvuldige afhandeling door
de verzekeraar? Ook wij kunnen het juridische
proces niet overzien en weten hoe ingewikkeld
en tijdrovend dit kan zijn.
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Voor u gelezen
Ook getest op
vrouwen. Naar een
genderrevolutie in
de geneeskunde

Sceptica vanwege onbekendheid met de
schrijver (en met Amos Oz) én omdat ik een
populairwetenschappelijke insteek verwachtte/
vreesde.
Hieronder volgt een selectie aan onderwerpen dat
achtereenvolgens de revue passeerde.

Auteurs: Marek Glezerman,
vertaling Hans van
Riemsdijk, voorwoord van
Amos Oz
Uitgever: Manteau, 2017
ISBN 978 94 629 8743 2,
262 blz.

Glezerman beperkt zich in zijn boek bewust tot een
aantal vakgebieden en hij relativeert zijn theorieën
en hypothesen. Hij heeft de wijsheid niet in pacht
en dat weet hij gelukkig zelf ook. Toch laat hij zich
met referte aan Darwin, de ontstaansgeschiedenis
van de mens en de ontwikkeling van de menselijke
cultuur verleiden tot gewaagde verklaringen voor
verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied
van spiermassa, pijntolerantie, taalvaardigheid,
immuunsysteem, knieblessures en het lezen van
lichaamstaal. Hij poneert onder andere dat mannen
een hogere pijntolerantie hebben en dat vrouwen
gevoeliger zijn voor knieblessures.

Ik las voor u het boek
‘Ook getest op vrouwen.
Naar een genderrevolutie
in de geneeskunde’ van
Marek Glezerman met een voorwoord van Amos Oz,
verschenen in 2017 bij Manteau in een vertaling van
Hans van Riemsdijk.
Het boek heeft 262 bladzijden, eindigt met een
dankwoord, kent per hoofdstuk referenties/
eindnoten die in een apart hoofdstuk worden
opgesomd, een register en een kort hoofdstukje over
wat deskundigen van het boek vonden.
Het boek is onderverdeeld in vijftien hoofdstukken
(hartaandoeningen, het spijsverteringskanaal,
het voortplantingssysteem, effect van stress bij
de zwangere vrouw op haar ongeboren kind,
onvruchtbaarheid, pijn, thermoregulatie, ‘mannen,
het zwakke geslacht’ en ‘zijn mannen een bedreigde
soort?’. Afgesloten wordt met een hoofdstuk
met mogelijke denksporen voor de toekomst. De
hoofdstukken behoeven niet per se in volgorde te
worden gelezen.

Omdat genderverschillen ontstaan in het prenatale
leven wijdt hij twee hoofdstukken aan dit thema én
een hoofdstuk over een naar zijn inzicht onderbelicht
vraagstuk, namelijk hoe stress bij de zwangere vrouw
van invloed kan zijn op haar ongeboren kind en kan
leiden tot psychische problemen op latere leeftijd.
Deze problemen manifesteren zich bij mannen vaak
anders dan bij vrouwen.
In het hoofdstuk over hartaandoeningen wordt onder
andere uitgelegd dat de intensiteit van risicofactoren
bij mannen en vrouwen voor de ontwikkeling
van coronaire hart- en vaatziekten verschilt, dat
de aandoening atherosclerose zich bij mannen
(circumscripte lokale vernauwing) anders manifesteert
dan bij vrouwen (meer diffuse versmalling van
het vaatlumen) en dat de symptomatologie nogal
verschilt. Dat heeft implicaties voor de diagnostiek
en voor de behandeling. Daarbij komt dat onderzoek
naar medicatie voor het merendeel op mannen is
getest, terwijl er grote man-vrouwverschillen zijn
voor wat betreft werking en bijwerkingen. Werk aan
de genderwinkel dus. Er is al een en ander in gang
gezet, maar er is nog een lange weg te gaan, aldus
Glezerman.

Op de achterflap:
‘Eeuwenlang zijn artsen ervan uitgegaan dat
vrouwen een ‘light’-versie van het mannenlichaam
waren. ‘
‘Vrouwen hebben zestig procent meer kans op
bijwerkingen van geneesmiddelen dan mannen’.
‘Slaappillen blijven langer werken in een
vrouwenlichaam dan in een mannenlijf, waardoor
de kans groter is dat een vrouw ’s ochtends nog
slaapdronken achter het stuur zit en een aanrijding
veroorzaakt. ‘

In de hoofdstukken over het spijsverteringskanaal
wordt naast genderverschillen (de invloed van
serotonine op de werking van het spijsverteringsstelsel
en de lagere waarden hiervan bij vrouwen) ingezoomd
op het tweede brein (het autonome zenuwstelsel

Als sceptica begon ik te lezen in dit boek van
de hand van de vooraanstaand Israëlische
gynaecoloog Glezerman met een voorwoord van de
vooraanstaand Israëlisch schrijver Oz.
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Voor wat betreft de toekomst zegt Glezerman dat
gendergeneeskunde een jong onderzoeksveld is.
Voorlichting en bewustzijn bij het brede publiek en
de media zijn belangrijk. Brede maatschappelijke
betrokkenheid is belangrijk. Onderzoek en
onderwijs dienen te worden gestimuleerd. De
farmaceutische industrie zal moeten investeren in
geneesmiddelenonderzoek. Glezerman verwacht
niet dat gendergeneeskunde een nieuwe medische
discipline wordt. Meer waarschijnlijk is volgens hem
dat het binnen elk deelspecialisme deel gaat uitmaken
van opleiding, research en medische dienstverlening.

van de darm) en het belang van de darmflora en
de invloed van genderfactoren op de samenstelling
daarvan.
In het hoofdstuk over genderaspecten van
het voortplantingssysteem legt hij uit dat de
voortplantingsstrategieën van mannen (zaad en
genen zo breed mogelijk verspreiden, niet selectief) en
vrouwen (superselectieve partnerkeuze) verschilt, hoe
hofmakerij werkt en dat er bij kussen heel wat meer
wordt uitgewisseld dan genegenheid.
Voor wat betreft de medische behandeling van pijn
verwacht Glezerman dat de schappen in de apotheek
binnenkort een grotere variatie aan medicamenten
zullen herbergen, want de pijnmechanismen
verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat geldt
niet alleen voor pijnstillende medicatie.

Ik heb dit boek ondanks mijn initiële en ook
latere scepsis toch met belangstelling gelezen.
Genderspecifieke geneeskunde is absoluut boeiende
materie en meeromvattend dan op het eerste gezicht
lijkt. Ik wist er niet erg veel van. Mij hebben alleen
wat ontwikkelingen bereikt op het gebied van de
cardiologie. Glezerman breekt terecht een lans
voor erkenning van verschillen tussen mannen
en vrouwen bij diagnostiek en behandeling van
medische aandoeningen. Daarbij moet er mijns
inziens voor gewaakt worden de verschillen groter
te maken dan ze zijn, want mannen en vrouwen
zijn en blijven eenzelfde species. Anderzijds zijn de
gevolgen van hormonen waarschijnlijk groter dan tot
nu toe aangenomen. Daarvan geeft dit boek frappante
voorbeelden.
Dit boek is ondanks alle wetenschappelijke referenties
geen wetenschappelijke publicatie. Glezerman richt
zich nadrukkelijk ook tot een lekenpubliek en het
boek is dus inderdaad populairwetenschappelijk. Die
leken gaan het niet gemakkelijk hebben, want medisch
jargon wordt niet vermeden en enige medische
achtergrondkennis is wenselijk/noodzakelijk voor een
goed begrip. Het boek is met vlotte pen geschreven,
met een zekere luchtigheid, ook wel met humor en
relativeringsvermogen en raakt aan een aantal nietmedische, maatschappelijke aspecten.
Interessant als uitgangspunt voor een discussie.
Ten slotte: zijn er implicaties voor onze beroepsgroep?
Wat kunnen/moeten wij hiermee? Glezerman heeft
het over diagnostiek en behandeling. Gelden zijn
aanbevelingen ook voor begeleiding, beoordeling
en medische advisering? Is een genuanceerde
genderspecifieke benadering in medische advisering
mogelijk? Wenselijk? Noodzakelijk? Op deelgebieden
misschien? Ik denk bijvoorbeeld aan chronische pijn.
Ik ben benieuwd naar hoe u daarover denkt.

Ook op het gebied van temperatuurregulatie werkt
het anders bij mannen en vrouwen. Vrouwen hebben
het eerder koud dan mannen, maar tegelijk zijn hun
compenserende mechanismen op langere termijn
doeltreffender. Hiervandaan pleit Glezerman ervoor
om de temperatuurregulatie aan vrouwen over te
laten. Een navolgbaar advies.
Komen we aan bij de hoofdstukken 12: ‘Mannen: het
zwakke geslacht’ en 13: ’Zijn mannen een bedreigde
soort?’.
Qua gezondheid zijn mannen in het nadeel vergeleken
met vrouwen. Dat geldt gedurende het hele leven en
ook voor de levensverwachting. Mannen zijn dus
inderdaad het zwakke geslacht. Gendergeneeskunde
streeft ernaar voor beide geslachten de kwaliteit
van de gezondheidszorg te verbeteren. Dat is
geruststellend.
Het antwoord op de vraag in de titel van hoofdstuk
13 is bevestigend, want door gestage achteruitgang
van het mannelijk geslachtschromosoom is
het waarschijnlijk dat mannen binnen zo’n
tweehonderdduizend jaar van de aardbodem zullen
zijn verdwenen. Ai, ai, ai. Duurt gelukkig nog even.
In arts-patiëntrelaties is communicatie cruciaal.
Communicatie is ook complex. Goede communicatie
leidt tot betere opvolging van medische adviezen.
Vrouwen zijn expressiever zowel verbaal als nonverbaal en zij zijn ook beter in het decoderen van
een non-verbale boodschap. Mannen interpreteren
gesproken taal vaak letterlijk. Zij lijken minder goed
tussen de regels door te kunnen lezen en luisteren.
Glezerman benadrukt dat vrouwelijke artsen niet
beter zijn dan hun mannelijke collega’s. Mannen en
vrouwen communiceren gewoon anders. Patiënten
moeten kunnen kiezen of zij zich willen laten
behandelen door een arts van hetzelfde geslacht.

Ten slotte: om nog even terug te keren naar Amos
Oz. In zijn voorwoord staat dat hij het boek bijna
heeft gelezen als een thriller en dat hij aan het einde
tegen zichzelf mompelde: ‘Eigenlijk heb ik dit altijd al
geweten.’ Leest en oordeelt u zelf.
C. L e l ieveld
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Knieschade ongevalsgevolg of pre-existent?
R.J.J. Devilee*
valgiserend trauma kan leiden tot een mediaal
bandletsel, een voorste kruisbandruptuur of een
laterale tibiaplateaufractuur. Regelmatig is er
sprake van een combinatie van deze letsels. Bij een
variserend trauma is de laterale collaterale band
en de posterolaterale hoek mogelijk beschadigd.
Letsel van de posterolaterale hoek is vaak een
gevolg van een anteromediaal inwerkende kracht
die naar dorsolateraal gericht is en komt nogal eens
voor in combinatie met een voorste of achterste
kruisbandletsel. Bij een direct op het gewricht
inwerkende kracht kan er sprake zijn van een
tibiaplateaufractuur of luxatie.

Bij letselschadeprocedures bestaat regelmatig
discussie tussen partijen over de relatie tussen
klachten en geconstateerde afwijkingen en een
ongeval. Een bijdrage aan de oplossing van deze
discussies vormt het medisch dossier dat van
betrokkene in de loop van de tijd is opgesteld.
Ook het radiologische dossier kan een belangrijke
bijdrage leveren bij de beantwoording van de vraag
of een afwijking die gevonden wordt gevolg is van
een voorval.
Letsel van de knie komt frequent voor gezien het
feit dat de knie een van de gewrichten is van de
onderste extremiteit en dit gewricht een structuur
heeft die niet zorgt voor een intrinsieke stabiliteit
zoals dat bij de heup en enkel wel het geval is. Als
een betrokkene op de eerste hulp gezien wordt,
is de uitkomst van het onderzoek op de eerste
hulp een start. Een gedegen anamnese vormt het
begin van het onderzoek dat uiterst waardevolle
informatie kan opleveren. In de huidige tijd wordt
mijns inziens regelmatig onvoldoende aandacht
besteed aan de anamnese. Toch geeft de anamnese
ons juist zeer belangrijke informatie inzake de
aard, de oorzaak en de ernst van een knieprobleem.
Het lichamelijk onderzoek op de eerste hulp is
daarentegen niet altijd betrouwbaar. Vanuit de
literatuur weten wij dat het lichamelijk onderzoek
in de acute situatie minder betrouwbaar is als
gevolg van afweerspanning en pijn.

Een voorste kruisbandletsel kan het gevolg zijn van
een rotatietrauma, een valgiserend trauma, een
hyperextensietrauma of een hyperflexie trauma.
Vaak is er sprake van een gecombineerd letsel
bestaande uit valgus, flexie en exorotatie van het
femur waarbij het onderbeen gefixeerd staat.

Een reconstructie van het ongeval kan ons
informatie geven inzake de structuur die schade
opgelopen kan hebben. Wat is er precies gebeurd
en welke krachten hebben er op de knie ingewerkt.
Is er sprake van een hoogenergetisch trauma bij
een motorrijder die na het ongeval meters door
de lucht gevlogen is, of is er sprake van een laag
energetisch trauma waarbij iemand gestruikeld is
en op de knie gevallen is. Werd de knie blootgesteld
aan een valgiserend of variserend trauma, of was
er sprake van een hyperextensie of hyperflexie
trauma. Is er sprake geweest van direct op het
kniegewricht inwerkend geweld of was er sprake
van een rotatietrauma. Deze anamnestische
informatie is van belang om een indruk te krijgen
welke structuur al dan niet beschadigd kan zijn
als gevolg van het ongeval. Een doorgemaakt
*

Figuur 1. Gecombineerd rotatie- en valgustrauma met letsel van
de mediale band en de voorste kruisband tot gevolg

In 40 tot 88 procent van de voorste kruisbandletsels
ervaren de mensen een duidelijk hoorbare en/of
voelbare knap in het gewricht, het pop-sign.1

R.J.J. Devilee, Orthopedisch chirurg Devimed
Orthopedisch Expertise
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synovitis kan het gevolg zijn van (chronische)
intra-articulaire pathologie. Een meniscusletsel,
kraakbeenletsel, corpora libra, chronische
instabiliteit bij een oud bandletsel, artrose of
een artritis in het kader van een reumatische
gewrichtsontsteking.

Een achterste kruisbandruptuur is het gevolg van
een kracht die op de proximale tibia ingewerkt
heeft en waarbij de tibia ten opzichte van het
femur naar achteren geschoven is, het zogenaamde
dashboard traumamechanisme. De term
’dashboardtrauma’ verwijst daarbij alleen naar het
traumamechanisme. Een achterste kruisbandletsel
kan derhalve ook optreden zonder dat er sprake is
van een verkeersongeval bijvoorbeeld door een val,
met de knie 90° gebogen, op een stoeprand (figuur 2).

Het stellen van de juiste diagnose is bij een
knieprobleem vaak niet gemakkelijk. Uit analyse
van Diericks bleek dat een sporter met een
knieprobleem gemiddeld vier bezoeken, vier
verschillende artsen, drie werkdiagnosen en in
totaal zes weken erover doet voordat de juiste
diagnose is gesteld.4
Enkele auteurs beschrijven dat onderzoek van
de knie binnen twee tot zes uur na het trauma
adequaat uit te voeren is. Er zijn voor de diverse
structuren vele testen beschreven die echter
in de acute situatie niet altijd betrouwbaar uit
te voeren zijn. Een negatieve test in de acute
situatie is derhalve geen bewijs dat er niets aan
de hand is. Een studie uit 2007 heeft laten zien
dat slechts 50% van de voorste kruisbandletsels
die later op een MRI geconstateerd zijn bij initieel
onderzoek op de eerste hulp werden vastgesteld.5
Door pijn, zwelling en afweerspanning blijkt
de betrouwbaarheid (precisie) en validiteit van
diagnostische tests de eerste dagen na het trauma
laag te zijn. Dit leidt ertoe dat initieel nogal eens
geen afwijkingen beschreven worden en dat
later plotseling wel afwijkingen geconstateerd
worden. En daarmee is de discussie tussen partijen
begonnen…!

Figuur 2. Val op de knie met daardoor een achterste
kruisbandletsel

Als er aanwijzingen bestaan voor een trauma dat
geleid kan hebben tot een knieluxatie kunnen alle
structuren gelaedeerd zijn en moet men bovendien
bedacht zijn op bloedvat- en zenuwletsel.
Meniscusletsels worden veelal veroorzaakt door
rotatiebewegingen tijdens het strekken van de
knie vanuit een gebogen positie. Bovendien
kunnen alle bewegingen die ten grondslag liggen
aan ligamentaire letsels van de knie ook een
meniscusletsel veroorzaken.2

Aanvullende diagnostiek kan ons helpen om te
differentiëren tussen pre-existent letsel van een
structuur in het kniegewricht dat aan een trauma
heeft bloot gestaan en een vers letsel van de
betreffende structuur.

Belangrijke informatie die bij de evaluatie van
een knieprobleem niet mag ontbreken, is het
moment waarop de knie dik werd /geworden is.
Een zeer snel opzwellend kniegewricht na een
trauma duidt op een ernstig intra-articulair letsel
van structuren die rijkelijk van bloed voorzien
worden. Zwelling van het gewricht binnen 24 uur
duidt op een haemarthros en kan het gevolg zijn
van een intra-articulaire fractuur dan wel van een
bandletsel. Bij het ontbreken van ossaal letsel is bij
71% van de patiënten een voorste kruisbandletsel
verantwoordelijk voor de bloeding in het gewricht.
Andere mogelijke oorzaken van zwelling van
het kniegewricht zijn een acuut osteochondraal
letsel of een ruptuur van de meniscus in het
gevasculariseerde deel van de meniscus. De
haemarthros treedt bij letsels aan deze structuren
meestal later op (binnen 24-36 uur).3
Zwelling van het gewricht na de eerste 24-36 uur
is vaak het gevolg van een reactieve synovitis. Die
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Conventioneel radiologisch onderzoek in de
vorm van een röntgenopname is altijd mogelijk.
De opmerking die wel eens gehoord wordt dat
de knie te dik is om een foto te maken is nergens
op gebaseerd. Met conventioneel radiologisch
onderzoek wordt gekeken naar de ossale structuren.
Een fractuur kan daarbij, ook als de knie dik is,
zonder problemen geconstateerd worden. Het niet
maken van een foto bij een kniegewricht dat snel
dik geworden is na een trauma, is mijns inziens
een kunstfout. Daarmee kan een belangrijke
oorzaak van een snel zwellend gewricht die enorme
consequenties kan hebben (een fractuur) gemist
worden. Middels radiologisch onderzoek kan een
Segond-fractuur worden vastgesteld hetgeen een
avulsie van het laterale tibiaplateau betreft. Dit
letsel is een aanwijzing voor een avulsie van de
insertie van het anterolateraal complex en komt
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frequent voor bij een voorste kruisbandruptuur.
75-100% van de Segond-fracturen gaat gepaard met
een voorste kruisbandruptuur.

De MRI kan helpen bij de verdere diagnostiek
inzake geconstateerde afwijkingen. Daarbij moeten
wij ons realiseren dat niet alle afwijkingen die op
een MRI geconstateerd worden ook daadwerkelijk
een verklaring vormen voor klachten of een
relatie hebben met een voorval. Meniscusschade
komt frequent voor op een MRI bij personen
van middelbare leeftijd en neemt toe naarmate
de persoon ouder is zonder dat sprake is van
pijn of stijfheid.9,10,11 Meniscusletsels komen
zeer frequent voor (67-91%) in knieën waarin
degeneratie aanwezig is en kunnen een vroeg
teken zijn van een zich ontwikkelend degeneratief
proces of een onderdeel zijn van dat degeneratieve
proces.12 Het zijn vaak andere structuren
(synovitis, beenmergoedeem) die leiden tot pijn
in een degeneratief gewricht dan het aangetroffen
meniscusletsel.13,14 Dat verklaart ook het feit dat in
het voorkomende geval een partiële menisectomie
vaak niet leidt tot het oplossen van de pijnklachten.

Radiologisch onderzoek kan naast posttraumatische
afwijkingen echter ook pre-existente afwijkingen
laten zien. Er kan sprake zijn van degeneratieve
afwijkingen. Duidelijke tekenen van een gevorderde
artrose van het gewricht zoals sclerosering van het
subchondraal bot, exofytvorming en cystevorming,
kunnen zonder problemen worden vastgesteld.
Versmalling van de gewrichtsspleet als gevolg van
afname van het kraakbeeninterval kan vaak niet
op basis van de posttraumatische foto’s worden
vastgesteld omdat die meestal liggend genomen
zijn. Uit literatuur is gebleken dat bij 23-35% van
de patiënten met een symptomatische gonartrose
pre-existent sprake geweest is van een voorste
kruisbandletsel dat nooit ontdekt werd.6,7,8 Er
kunnen echter ook andere afwijkingen zichtbaar
zijn zoals een osteochondritis dissecans of
aanwijzingen voor een pre-existente instabiliteit in
het gewricht. In een gewricht met een chronische
pre-existente voorste kruisbandinsufficiëntie is
sprake van schuifkrachten tijdens het normaal
functioneren omdat de tibia ten opzichte van het
femur naar voren schuift. Dat leidt tot een vergrote
belasting van de achterzijde van het tibiaplateau
met daardoor meer botbelasting en de vorming
van een exofyt aan de posterieure zijde van de
tibia (figuur 3). Als deze afwijking na een ongeval
gezien wordt, is een bij het lichamelijk onderzoek
vastgestelde voorste kruisbandruptuur een preexistente afwijking en dus geen ongevalsgevolg.

Bedacht moet worden dat pre-existente degeneratie
aanleiding kan geven tot beenmergoedeem en dus
moet subchondraal beenmergoedeem als gevolg van
een ongeval gedifferentieerd worden van oedeem
in het kader van artrose. MRI studies hebben in
meer dan 80% van de acute volledige voorste
kruisbandrupturen een bone bruise laten zien.15 De
trabeculaire microfractuurtjes worden bij 68-98%
van de voorste kruisband rupturen beschreven. In
60-72% komt een corticale fractuur van de laterale
femurcondyl voor. De bone bruise vormt een
footprint van het trauma mechanisme. De bone
bruises in de laterale femurcondyl en het laterale
tibiaplateau na een acuut voorste kruisband letsel
ontstaan door de ventrale translatie van de tibia
ten opzichte van het femur waardoor de laterale
femurcondyl tegen de posterieure zijde van het
laterale tibiaplateau stoot (figuur 4). Dit komt in
bijna 50% van de acute voorste kruisbandletsels
voor en is een teken van een vers letsel.16
Een footprint ventraal is een gevolg van een
hyperextensietrauma (figuur 5).

Figuur 3. Posterieure exofyt bij een chronische voorste
kruisbandinsufficiëntie
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Figuur 4. Footprint bij voorste
kruisbandletsel
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Figuur 5. Ventrale footprint
na hyperextensietrauma

Traumatische beenmerglaesies verdwijnen
gemiddeld tussen 1 en 2 jaar na het ongeval met
een gemiddelde van 42 weken.17,18,19,20
Tot de directe tekenen van een acuut voorste
kruisbandletsel op de MRI behoren een hoge
signaalintensiteit in de voorste kruisband op de
T2 opname en discontinuïteit van de vezels van
de kruisband. Bij slechts 3,2% van de chronische
kruisbandrupturen is sprake van een hoog signaal
op de T2 opname.21 Daarnaast is bij de acute letsels
vooral de aanwezigheid van een bone bruise een
belangrijke aanwijzing dat er sprake is van een vers
letsel. Echter beenmergoedeem kan ook veroorzaakt
worden door degeneratie en is volgens de literatuur
een van de voornaamste oorzaken van pijnklachten
bij degeneratieve afwijkingen. Om die reden is het
belangrijk om de traumatische bone bruise, die de
footprint vormt van het doorgemaakte letsel, te
onderscheiden van de degeneratieve.
Een speciale vorm van traumatische bone bruise
is het beenmergoedeem dat gezien wordt bij het
subchondrale impactie letsel zoals dat bijvoorbeeld
gezien wordt in de laterale femurcondyl bij
sommige acute voorste kruisbandletsels. Daarbij
is een duidelijke deuk in de laterale femurcondyl
zichtbaar (figuur 6).

Figuur 7. Degeneratief beenmergoedeem boven een kraakbeenletsel

Figuur 8. Degeneratief oedeem in femurcondyl en tibiaplateau bij
aanwezige kraakbeenschade

De simpele vermelding van oedeem in de
femurcondyl draagt derhalve niet bij aan het voor
de lezer begrijpelijk maken van de oorzaak van
deze afwijking en kan tot veel discussie leiden
in de letselschade praktijk. Een expert dient dit
derhalve nader te duiden.
Figuur 6. Subchondrale fractuur van de laterale femurcondyl

Vanuit mijn langdurige ervaring in de
expertisepraktijk zie ik regelmatig dat partijen
door het innemen van een standpunt op basis
van een eenzijdige beoordeling van gegevens/
feiten steeds verder van elkaar af komen te staan.
Door het spoedig en juist interpreteren van de
beschikbare gegevens/feiten in een casus kan een
langdurig traject waarbij, mijns inziens, steeds
meer randzaken een rol gaan spelen, mogelijk
voorkomen worden.

Bij de degeneratieve laesies is vaak sprake van
overliggende kraakbeenschade en is het oedeem
slecht afgrensbaar.22 Regelmatig is ook sprake van
oedeem in zowel het tibiaplateau als ook in de
femurcondyl als teken van een gegeneraliseerd
degeneratief proces. Vaak ontstaat dan bij het
belast conventioneel röntgenonderzoek in de loop
van de tijd versmalling van de gewrichtsspleet van
het betroffen compartiment.
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ARTIS Symposium: Grenzen
Vrijdag 8 juni 2018, Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
C. Lelieveld
van kregen. Hij ging het zelf gebruiken en schreef
het voor tegen chronische pijn en opiumverslaving.
Matig levenslang gebruik kon volgens Freud helemaal
geen kwaad. Hij publiceerde een artikel genaamd:
’Ueber Coca’, een lofzang op een magische stof,
een grensverleggende ervaring. Alleen langdurig
overmatig gebruik kon leiden tot een toestand
vergelijkbaar met alcoholisme en opiumverslaving.
Helaas keerde het tij spoedig en werd hij ervan
beschuldigd aan de wereld met cocaïne een derde
plaag (na alcohol en morfine) te hebben toegevoegd.
Freud zwakte daarna zijn lofzang op cocaïne af, stopte
met routinematig gebruik en schrapte het uiteindelijk
uit het therapeutische arsenaal.

In de brochure ’25 jaar Artis Symposium’ staat
de volgende inleiding van psychiater Frank van
Koerselman en psycholoog Willem van Tilburg:
‘Al 25 jaar verkent het jaarlijkse Artis Symposium
de grenzen tussen het domein van psychiatrie en
psychologie en de wereld van ons dagelijks leven.
Allerlei thema’s zijn in die tijd langsgekomen,
variërend van schuld en schaamte tot geloof
en verdriet: steeds ging het erom te bezien wat
psychiaters en psychologen kunnen leren van wat
alle mensen - dus niet alleen patiënten - raakt en
wat zij aan diezelfde mensen te bieden hebben.
Dat grensverkeer van ideeën heeft altijd centraal
gestaan. Daardoor ligt het eigenlijk wel voor de
hand om bij gelegenheid van dit jubileum dat
grensverkeer op zichzelf tot onderwerp te nemen.
Daar is ook ruimschoots aanleiding toe. Juist nu
leven we immers in een tijd, waarin de keuze tussen
het openen van grenzen en het bouwen van nieuwe
muren aan de orde van de dag is. Media staan bol
van commentaren daarop, maar wat weten we echt
over de invloed daarvan op ons psychisch welzijn?
Trouwens, worstelen psychiatrie en psychologie niet
zelf met het verschijnsel grens als het om de relatie
gaat tussen arts en patiënt of behandelaar en cliënt?
Wat betekent het dat er zelfs een ‘grensstoornis’
bestaat, die we ‘borderline’ noemen? Zoals uit het
programma voor dit jubileumjaar blijkt, biedt het
thema ‘grens’ zo tal van invalshoeken, waarover onze
sprekers zoals altijd hun inspirerend licht kunnen
laten schijnen.’

Beleidsadviseur zorginnovatie Caroline de Pater en
wetenschapsjournalist Koos Neuvel presenteerden
tijdens de week van de psychiatrie 2018 hun boek
“ ’t Is hier een gekkenhuis”.
De begeleidende tekst hierbij was dat er patiënten
en hulpverleners schuilgaan achter beleidsnota’s.
Caroline en Koos bezochten gedurende twee jaar
verschillende afdelingen van een psychiatrische
kliniek waar veel veranderingen plaatsvonden. Na
bezuinigingen en leegstand werden verblijfsplaatsen
geschrapt, want de nieuwe visie van de regering
(bestuurlijk akkoord 2012) was dat bewoners weer
terug de maatschappij in moesten. Dat is echter niet
voor iedereen mogelijk. De persoonlijke verhalen van
de bewoners waren schrijnend. Deze ‘kleine’ verhalen
van de bewoners werden verteld tegen de achtergrond
van een abstract groot actueel beleid.
Hoe fraai het idee van herstelgerichte zorg ook is,
verblijfspsychiatrie is en blijft noodzakelijk voor
diegenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. In
een samenleving vinden processen plaats: exclusie,
separatie, integratie en inclusie. Inclusie is de ideale
situatie, maar niet voor iedereen haalbaar.
Mee-neem-boodschappen: 1. complexe problematiek
is niet de uitzondering maar de norm, 2. we zullen
moeten leren omgaan met onze machteloosheid en
3. niet alleen hooggespecialiseerde therapeuten, maar
alle hulpverleners zouden moeten leren omgaan met
complexe mensen.

Psycholoog Willem van Tilburg beet het spits af met
een inleiding op het thema grenzen.
Je kunt grenzen stellen en grenzen verleggen.
Bij een normale psychologische ontwikkeling
verlopen deze processen in onderlinge afstemming.
Overmatig bewaken van grenzen kan resulteren in
een dwangstoornis, ongecontroleerd verleggen van
grenzen in een maniform syndroom.
De grensontwikkeling is een proces van vallen en
opstaan. Dit proces verloopt voor een belangrijk
gedeelte halfbewust of onbewust. Als voorbeeld van
de ontwikkeling van een grens voerde hij Freud ten
tonele en diens interesse in cocaïne in de tachtiger
jaren van de 19e eeuw. Freud had over deze stof
gehoord dat uitgeputte soldaten er snel weer mee
op de been waren en dat zij er een goed humeur
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In zijn presentatie ’Minder grenzen, minder
borderline: een faalverhaal’ stelde psycholoog/
psychotherapeut Thom van den Heuvel dat
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plaatste een #MeToo op facebook.
Solidariteit dreef haar. Maar direct na plaatsing
werd zij bevangen door schaamte en angsten om als
aanstelster te worden beschouwd. Er zijn mensen die
grenzen overschrijden bij mensen die grenzen stellen.
Complexe materie. Genuanceerd persoonlijk verhaal.

menig borderlinepatiënt zeven tot acht intensieve
hulpverleningstrajecten achter de rug heeft. Dat
impliceert ernstige psychische schade en dat wijst op
machteloosheid.
Uit onderzoek bleek dat 70-80% van de ziektelast bij
psychische aandoeningen wordt veroorzaakt door 1014% van de de bevolking.
Borderline persoonlijkheidsstoornis komt in
Nederland bij 1.2 % van de bevolking voor (vergelijk
USA 2,7%). De borderline persoonlijkheidsstoornis
kent een hoge co-morbiditeit (angststoornissen,
stemmingsstoornissen, middelengebruik). De
complexiteit van de zorg is groot en moeilijke
patiënten zijn niet zeldzaam. Wat maakt patiënten
moeilijk? Dat kan komen door veeleisendheid,
agressie, achterdocht of hulpeloosheid.
Bij ‘eenvoudige’ patiënten faalt een behandeling in
6%, bij toenemende complexiteit loopt dit op tot
42%. Een van de gevolgen is emotionele uitputting
van de behandelend arts.
Er ontstaat dus een dilemma, want complexiteit is de
nieuwe norm, maar we kunnen er niet meer tegen. Er
is een risico op iatrogene schade. Hoe om te gaan met
de machteloosheid?
Psychiater van den Bosch zei: ‘Als je lijdt onder het
gedrag van patiënten, moet je ze niet afwijzen, maar
zorgen dat je leert er op een goede manier mee om te
gaan.’
Dialectische gedragstherapie (DGT) kan helpen.
In de DGT gelden drie principes:
1. Werken aan commitment door validatie; validatie
is het serieus nemen van gevoelens en het reële
eigen vermogen om ermee om te gaan. Het
tegengestelde is invalidatie: voorbeeld: kind valt,
huilt. Ouder zegt: stel je niet aan. Een van de
belangrijkste problemen is dat patiënten zich niet
committeren, die hebben weerstand. Dit komt vaak
door ineffectieve communicatie tussen patiënt
en hulpverlener. Wederzijds commitment komt
niet tot stand zolang de een op de ander wacht en
andersom.
2. Consultatie aan de cliënt principe
3. Consultatieteam: uitgangspunten: iedereen is
feilbaar, het gaat niet over en behandel elkaar zoals
je je patiënt zou behandelen
Mee-naar-huis-neemboodschap: complex is de norm,
leren omgaan met machteloosheid. Alle hulpverleners
moeten leren omgaan met complexiteit.

Psychiater Metten Sommers besprak het thema:
grenzen aan behandeling. Dit was letterlijk op te
vatten. Hij stelde een patiënt voor die alle, echt alle,
mogelijke behandelingen voor ernstige depressieve
klachten had ondergaan, inclusief elektroshocks
en MAO-remmers, alle zonder effect. Iedereen
was ten einde raad. Wat nu? Oplossing: palliatieve
psychiatrie.
Er melden zich steeds meer mensen aan bij de kliniek
voor levensbeëindiging. Ongeveer de helft van de
mensen met psychische aandoeningen zien hun
verzoek gehonoreerd, de andere helft niet.
Wat kun je doen voor die groep?
Palliatieve psychiatrie richt zich op
symptoomreductie. Dit brengt een verbetering van
de kwaliteit van leven. In de medische behandeling
zijn er stadia: ziektegericht, symptoomgericht,
stervensfase, palliatie en nazorg. In Nederland is dit
ingebed in ‘shared decision making’.
Van een ongeneeslijk psychiatrische ziekte is sprake
als de aanhoudende klachten de kwaliteit van leven
aantasten en als er geen behandelmethode is.
Voor de bepaling van ongeneeslijkheid van
psychische ziekten moeten richtlijnen worden
opgesteld. De focus moet liggen bij acceptatie,
helderheid bij de patiënt en diens familie en moet
leiden tot minder stress. In het UMCU werden in vijf
jaar tijd vijftien patiënten behandeld met palliatieve
psychiatrie.
Signalen die op ongeneeslijkheid wijzen zijn onder
andere moeilijke behandelbaarheid, dreigende nonrespons of het steeds meer ontbreken van opties. De
rol van de behandelaar is het bieden van een primair
steunend contact en aanbieden van farmacotherapie.
Palliatieve psychiatrie hoeft niet per se te leiden tot
staken van de behandeling.
Psychiater Denys zoomde in ’Grenzen van de
normaliteit’ in op de grenzenloosheid van de
psychiatrie.
Denys stelde dat de psychiatrie in moeilijkheden
verkeert door drie paradoxen:
1. Nederland kent zeer goede gezondheidszorg (top
drie van de wereld), er gaat jaarlijks € 6 miljard in
om, toch is iedereen ontevreden
2. De onderzoeksparadox: steeds meer onderzoek
vindt plaats, maar sociale factoren (globalisering,
migratie, vergrijzing) zijn meest bepalend
3. De opleidingsparadox: de kwaliteit van de opleiding
verschraalt ondanks de beschikbaarheid van veel
informatie op het internet.
Psychiatrie bepaalt en wordt bepaald door de grens

Esma Linneman, journaliste van de Volkskrant was te
elfder ure bereid gevonden om in te vallen. Zij deelde
haar verhaal over dynamiek en dilemma’s van de
#MeToo-beweging.
Zij riep in herinnering dat The New York Times in
oktober 2017 de aanklacht plaatste van de filmactrice
Ashley Judd tegen Harvey Weinstein. De journalisten
die het verhaal vertelden wonnen er de prestigieuze
Pulitzer Prize mee.
Esma vertelde een persoonlijk verhaal, want ook zij
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Diversiteit gaat ten koste van sociale cohesie.
Enerzijds is sprake van winst, maar er gaat ook iets
verloren.
Een open samenleving gaat door een
veranderingsproces. De stadia zijn: vermijdingconflict-aanvaarding. Conflict wil niet zeggen
mislukking van migratie, het is een fase. Vermijding
styleert tot tolerantie. Conflict werkt socialiserend;
‘vechten is hechten’. Conflict is een manier van toeeigening.
Voorbij het conflict ontstaan nieuwe vormen van
accommodatie. Het begint met diversiteit, dit is een
legaal begrip en is fundamenteel. Respect, tolerantie,
wederkerigheid.
Een samenleving wordt niet alleen bepaald door
wetten. Wederkerigheid en respect over en weer zijn
belangrijk, maar dit zijn termen die geen politicus
betoogt. Als iedereen de grenzen van vrijheid van
meningsuiting zou opzoeken, zou een samenleving
onleefbaar worden.
De Nederlandse bevolking is een groeiende
bevolking, vooral door immigratie.
Hij eindigde met de uitdaging aan het publiek om na
te denken over een liberale manier van omgaan met
immigratie en met grenzen.

tussen normaal en abnormaal.
Maar wat is normaal, wat is abnormaal, is abnormaal
hetzelfde als ziek? Wat is ziekte?
Hij gaf het voorbeeld van het Rosenhan experiment
(1973), waarin normale mensen wartaal uitsloegen en
hallucinaties faketen waarna zij werden opgenomen
in een psychiatrische kliniek. Na opname gedroegen
zij zich normaal. Zij verbleven negentien dagen in de
kliniek en werden allen op een na ontslagen met de
diagnose schizofrenie in remissie.
Hij introduceerde aan de hand van de hersenziekte
ADHD de begrippen psychologiseren (erkenning van
het lijden), biologiseren (objectiviteit van het lijden)
en medicaliseren (behandelbaarheid van het lijden).
En eindigde met: een cliënt is een patiënt die wel een
diagnose heeft, maar die niet ziek is.
Vanuit een geheel andere niet-psychiatrische
invalshoek eindigde hoogleraar Europese studies
Paul Scheffer de dag met een gestructureerde,
bijzonder interessante en boeiende inleiding over ‘De
open samenleving en haar grenzen’.
Het ging over de samenleving in tijden van
globalisering.
Scheffer behandelde het thema vanuit vier
invalshoeken: controle, verlies, conflict en accent
van globalisering.
Enkele aspecten:
Globalisering verloopt in pieken en dalen. In 1900
waren er 15% migranten, in de zeventiger jaren van
de vorige eeuw 3% en nu weer 15%. Globalisering is
de resultante van afwisselend openheid en afsluiting.
Diversiteit is een verrijking, toch is er een collectieve
ervaring van verlies. Mensen willen vooruit, maar
het heeft een prijs. Moeders raken hun kinderen
kwijt aan een ander land, er is statusverlies,
baanverlies, de taal. Het is begrijpelijk dat
immigranten hun eigen cultuur delen met elkaar.
Zij verkeren in een cultuurshock, zijn alles kwijt wat
vertrouwd was.
Spiegelbeeldig geldt hetzelfde voor autochtonen.
Verlies is niet hetzelfde als xenofobie.
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Het was een boeiende dag, waarop het begrip
grenzen op zeer uiteenlopende wijze werd
belicht. Daar hebben we allemaal dagelijks mee
te maken. Het gaf stof tot nadenken, in meer
dan een opzicht. Niet alleen beroepsmatig, maar
ook sociaal-maatschappelijk. Grenzen stellen,
grenzen bewaken, grenzen verleggen, grenzen
overschrijden.
Tijdens de lunch was er de mogelijkheid om Artis
te bezoeken. Daar werd vanwege het regenachtige
weer beperkt gebruik van gemaakt.
De gastheren besloten met de mededeling dat
zij na 25 x stoppen met de organisatie van het
Artis Symposium. Zij konden echter melden dat
het stokje werd overgenomen door psycholoog/
psychotherapeut Thom van den Heuvel.
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De specialisten van het Specialisten Expertise Centrum
hebben een ruime ervaring op het gebied van:
letselschade / arbeidsongeschiktheid / medische aansprakelijkheid
P R O F. D R . A . P. A L D E N K A M P
D R . H .W. M . A N T E N
D R. A. J. A. D E L OU W
D R. M. J. H. M. H E R P E R S
D R . F. A . J . M . VA N D E N W I L D E N B E R G

NEUROPSYCHOLOGIE
NEUROLOGIE
NEUROLOGIE
VERZEKERINGSGENEESKUNDE
CH IRURGIE -T R AUM ACH IRURGIE

Voor meer informatie: www.specialistenexpertisecentrum.nl
P OST BUS 88
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Spirometrie, stappenplan voor
systematische beoordeling
B. Aalders-de Ruijter*
Inleiding
Eén-seconde waarde (FEV1: het volume lucht dat in
de 1e seconde is uitgeblazen). De verhouding tussen
deze waarden (FEV1/FVC ratio) geeft een indruk van
de doorgankelijkheid van de luchtwegen. Het verloopt
van de stroomsnelheid wordt in een flow-volumegrafiek uitgezet. De grafiek kan gebruikt worden voor
patroonherkenning.

Spirometrie is al sinds de jaren ‘60 van de vorige
eeuw de standaard voor het vaststellen van een
functionele beperking van de luchtdoorstroming in de
luchtwegen. Hierbij wordt de patiënt gevraagd vanaf
een maximaal diepe inademing zo krachtig mogelijk
uit te blazen. Gemeten wordt de geforceerde vitale
capaciteit (FVC: maximaal verplaatste volume) en de
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Figuur 1. Patronen van flow-volume curven (bron spirxpert.ers-ecucation.org)

De meest gebruikte normaalwaarde-set voor
spirometrie werd in 1983 vastgesteld door
Prof. Quanjer et al. op basis van verschillende
studiepopulaties. Dit cohort bestond alleen uit
mannen, rokers en niet-rokers, met een leeftijd van 20
tot 65 jaar. De gegevens zijn verzameld tussen 1954 en
1980. De referentiewaarden worden berekend aan de
hand van een lineaire regressievergelijking volgens het
model: Y= a + b*Lengte – c*Leeftijd + fout.
Bij gebrek aan datasets van vrouwen werd hiervoor
een arbitraire correctie van 0.8 toegepast. Hoewel
dit eerste model in 1995 is aangevuld met nieuwe
datasets en gemodificeerd met de regressietechnieken
*

volgens Polgar, is dit statistisch gezien geen
representatieve dataset.1,2
De eerste internationale GOLD-richtlijn voor
COPD is in 2001 opgesteld. Spirometrie heeft in
deze richtlijn een centrale rol bij het stellen van de
diagnose COPD. Hierin wordt gesteld dat bij een
persisterende FEV1/FVC ratio < 70% er sprake is van
chronische obstructie. Alleen aan de hand van de
FEV1%voorspeld wordt de ernst-classificatie van het
COPD vastgesteld. Door alleen uit te gaan van de
functionele beperking wordt onvoldoende rekening
gehouden met de ziektelast en beleving van de
patiënt.3
Inmiddels zijn er nieuwe referentiewaarden en is
er een aangepaste GOLD-richtlijn. In dit artikel
wordt ingegaan op de impact hiervan op de
beoordeling van de spirometrie. Tot slot wordt er

B. Aalders-de Ruijter,
Longfunctieanalist bij het Nederlands Kenniscentrum
Arbeid en Longaandoeningen (NKAL),
Vakdocent LOI Hogeschool HBO-bachelor
longfunctieanalist
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een stappenplan beschreven voor een systematische
beoordeling van de spirometrie.

parameters niet langer gebruik te maken van 80%
van voorspeld als Lower Limit of Normal (LLN) te
gebruiken maar om gebruik te maken van de Z-score.

Global Lung Initiative (GLI) 2012
De Z-score wordt berekend door het verschil
tussen de gemeten waarde en de voorspelde
waarde te delen door de (leeftijdsafhankelijke)
standaarddeviatie (SD). Wanneer er sprake is
van een statistisch normaal verdeelde parameter
bevindt 90% van alle waarnemingen bij gezonden
zich binnen +/- 1.64 SD van het gemiddelde.
Voor de longfunctie zijn vooral de waarden lager
dan de verwachte range belangrijk. 95% van de
waarnemingen bij gezonden zal dan een Z-score
hebben van hoger dan -1.64 (5e percentiel).
Wanneer een parameter meer dan -1.64 afwijkt is
er sprake van een te lage waarde. Op deze manier
kan er op individueel niveau een betere inschatting
gemaakt worden of de gemeten waarden binnen de
te verwachten range vallen en kunnen de resultaten
van groepen vergeleken worden. De meeste
leveranciers van longfunctieapparatuur hebben deze
sets en weergave al in hun software verwerkt.

In 2012 heeft de European Respiratory Society (ERS)
taskforce de aanbeveling gedaan om de nieuwste
referentiewaarden-set gepubliceerd door de Global
Lung Initiative (GLI) 20124 te gebruiken. Dit is de
eerste set multi-etnische referentiewaarden voor
spirometrie voor alle leeftijden (3-95 jaar). Deze set
is gebaseerd op gemeten waarden van gezonde, niet
rokende populaties mannen en vrouwen wereldwijd.
Het is gebleken dat de afname van de longfunctie
parameters niet lineair is met de leeftijd en dat er
per leeftijdscategorie een grotere variatie is tussen
de gezonde proefpersonen. In de GLI-2012 wordt
een logaritmische regressievergelijking en een
leeftijdsafhankelijke correctie (spline) toegepast:
log(Y) = a + b*log(Lengte) + c*log(Leeftijd) + spline + fout.
Daarnaast geeft de taskforce de aanbeveling om in de
verslaglegging en de beoordeling van de longfunctie
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Figuur 2. Grafische weergave van gemeten waarden, de Z-score en het normale bereik

GOLD-richtlijn 2017

stellen van de diagnose COPD. Er moet naast een
afwijkende longfunctie ook sprake zijn van een
ziektelast welke bijvoorbeeld vastgelegd kan worden
met de COPD Assesment test (CAT) of modified
Medical Research Council (mMRC) vragenlijsten. In
het behandelplan wordt ook rekening gehouden met
het aantal exacerbaties en/of ziekenhuisopnames in
de afgelopen 12 maanden. Dit wordt samengevat in
het ABCD-schema:

Ook in de laatste editie van de GOLD-richtlijn uit
20175 wordt nog steeds uitgegaan van de FEV1/
FVC ratio < 70% als definitie van obstructie. Vooral
omdat de impact van het gebruik van de GLInormaalwaardes nog niet in voldoende studies is
onderzocht. In de richtlijn wordt geattendeerd op
het risico van over-diagnose bij met name gezonde
ouderen. Dit wordt voor een groot deel ondervangen
doordat al vanaf 2011 er niet meer uitsluitend naar
de functionele beperking wordt gekeken bij het
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A: lage ziektelast én maximaal 1 exacerbatie/
12 maanden
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B: hogere ziektelast óf > 2 exacerbaties/
12 maanden
C: lage ziektelast óf >2 exacerbaties of opnames/
12 maanden
D: hogere ziektelast én >2 exacerbaties of opnames/
12 maanden

•
•

Daarnaast moet er sprake zijn van een goede
herhaalbaarheid.
De meting omvat
• minimaal 3 kwalitatief goede pogingen (uit
maximaal 8) waarbij de diagrammen elkaar
overlappen.
• Het verschil tussen de hoogste en één na
hoogste meting is maximaal 150 ml voor zowel
de FVC als de FEV1 en 670 ml of 10% voor de
PEF (hoogste van de twee).

Voor de eenmalige beoordeling of screening op
COPD is het belangrijk om rekening te houden met
de mogelijkheid over-diagnose oudere populaties.
Dit kan door te kijken naar de LLN of de Z-score
FEV1/FVC ratio in plaats van het gefixeerde
afkappunt van 70% voor obstructie.
Beoordeling spirometrie
Voor een goede beoordeling van de spirometrie is het
belangrijk dat een vast schema wordt gehanteerd.
Navolgend stappenplan bevat alle noodzakelijke
overwegingen.
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Meer dan 8 pogingen leidt zelden tot betere
resultaten en is te inspannend voor de patiënt.
Indien men na 8 pogingen nog onvoldoende
kwalitatief goede pogingen heeft kan er op basis
van de 3 beste metingen mogelijk alleen een
uitspraak gedaan worden over de huidige situatie.
Deze uitslag mag niet gebruikt worden voor followup metingen

Technische beoordeling
Bepaal de reversibiliteit
Bepaal of er sprake is van persisterende
obstructie
Bepaal de ernst van de obstructie
Controleer op restrictie
Bepaal of de uitkomst past bij de anamnese

Stap 2: Bepaal de reversibiliteit
De longfunctie is significant reversibel indien er
15 minuten na toediening van salbutamol (400
µcg) een verbetering is van de FEV1 van 12% én
tenminste 200ml ten opzichte van de baseline.

Stap 1: Technische beoordeling
Voor een juiste interpretatie is het belangrijk eerst
vast te stellen of de spirometrie kwalitatief voldoende
is. Spirometrie is sterk inspanningsafhankelijk. Dit
kan men het beste controleren aan de hand van de
Peakflow en de vorm van de curve.6

Stap 3:

Bepaal of er sprake is van een
persisterende obstructie
Indien na toediening van medicatie de FEV1/FVC
ratio lager is dan de LLN of wanneer de Z-score
lager is dan -1.64 is er sprake van een persisterende
obstructie

Een goede poging
• Heeft een snel oplopende flow met een duidelijke
piek

Obstructie
na medicatie
Reversibiliteit

loopt vanaf de piek in een vloeiende lijn terug
naar de x-as,
duurt langer dan 6 seconden (bij volwassenen)
of bereikt een zichtbaar plateau in het volumetijd diagram.

Niet obstructief
FEV1/FVC ratio > LLN
of Z-score > - 1.64

Obstructief
FEV1/FVC ratio <
_ LLN
of Z-score < - 1.64

Significant (> 12% én minimaal 200 ml
Reversibele longfunctie.
toename van FEV1 t.o.v. van baseline)
Passend bij bronchiale
		
hyperreactiviteit
			
			

Uitgestelde diagnose:
Persisterende obstructie met
reversibele component.
Passend bij ACOS (astma
COPD overlap syndroom)

Niet significant (< 12% of minder
dan 200 ml toename van FEV1
t.o.v. van baseline)

Persisterende obstructie.
Passend bij COPD
classificeer volgens tabel 2

Normale spirometrie.
Geen COPD. Astma niet
uitgesloten

Tabel 1. Vaststellen reversibiliteit en/of obstructie
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Stap 4: Bepaal de ernst van de obstructie
Bij een persisterende obstructie wordt de gemeten FEV1
na medicatie vergeleken met de te verwachten FEV1.

FEV1/FVC ratio
na medicatie

FEV1 na medicatie
% voorspeld

Ernst

<
_ LLN (of Z-score < - 1.64)

<
_ 80

Milde obstructie (I)

<
_ LLN (of Z-score < - 1.64)

50-80

Matige obstructie (II)

<
_ LLN (of Z-score < - 1.64)

30-50

Ernstige obstructie (III)

<
_ LLN (of Z-score < - 1.64)

< 30

Zeer ernstige obstructie (IV)

Tabel 2. Classificatie obstructie

Stap 5: Controleer op mogelijke restrictie
Tot slot is het belangrijk om een mogelijk
onderliggende restrictieve stoornis uit te sluiten.
Hierbij vindt men een FEV1/FVC ratio binnen de
grenzen van normaal (Z-score +/- 1.64) terwijl de
FEV1 beduidend lager is (Z-score < -1.64). Hierbij zal
ook de FVC verlaagd zijn (Z-score < -1.64), hetgeen
past bij een restrictieve stoornis.

beroepsmatige blootstelling of familiare aanleg?
Bij de uitkomst COPD bepaal het risicoprofiel aan de
hand van het ABCD-schema.

Stap 6:

•

Samenvattend
•

Bepaal of de uitkomst past bij de
anamnese
Past de uitkomst bij de het klinische beeld van de
patiënt:
Zijn er periodieke of chronische klachten?
Is er aanleg voor allergie?
Zijn er indicaties voor COPD zoals roken,

•

Spirometrie is slechts een eerste opstap om
richting te geven aan verder onderzoek naar de
belastbaarheid in de werksituatie.
Alleen op basis van kwalitatief goede metingen
kan een oordeel gevormd worden over het bestaan,
de aard én de ernst van een longfunctiebeperking.
Door het volgen van het hierboven beschreven
stappenplan, worden alle belangrijke overwegingen
in de beoordeling van de spirometrie gewogen.

Referenties:
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Verwerking van persoonsgegevens onder de
AVG: oude wijn in nieuwe zakken of toch
wezenlijk anders?
J.J.W. Koemans*

Inleiding

waartoe ook gezondheids- en medische
gegevens behoren en ten slotte de technische en
organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je
gegevensverwerking aan de AVG voldoet.

Het zal en kan niemand ontgaan zijn: sinds mei 2018
hebben we een nieuwe privacywet. Of beter een
nieuwe verordening gegevensbescherming. Want de
AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)
is een Europese verordening die regels geeft voor
een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.1
Het is dus een verordening voor de bescherming van
persoonsgegevens. Dit betekent directe werking: als
natuurlijk persoon in de EU kan je je hierop beroepen
én ben je eraan gebonden.

Uitgangspunten en principes van de AVG
Verwerking van persoonsgegevens moet volgens
de AVG behoorlijk, rechtmatig en transparant
zijn (artikel 5 AVG). Dit betekent dat je gegevens
alleen mag verwerken voor een welbepaald doel
(doelbinding) en dat je niet meer gegevens mag verwerken
dan nodig (dataminimalisatie). Ook betekent dit
dat je een grondslag voor de verwerking van de
persoonsgegevens moet hebben. De grondslagen zijn
(artikel 6 AVG):
1. Toestemming;
2. Uitvoering van een overeenkomst;
3. Voldoen aan een wettelijke verplichting;
4. Dienen van vitale belangen van betrokkene of een
derde;
5. Vervulling van een taak van algemeen belang of
openbaar gezag;
6. Behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
de verwerkingsverantwoordelijke.

Of je de persoonsgegevens überhaupt mag verwerken,
met andere woorden of je inbreuk op de privacy
van natuurlijke personen mag maken, moet worden
beoordeeld aan de hand van andere regels, waarvan
de allerbelangrijkste is artikel 8 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).
Artikel 8 EVRM bepaalt dat iedereen recht heeft
op een ongestoord privéleven.2 Een interessante
uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie (HvJ EU) in dit verband is de zaak van de
Spaanse jurist Mario Costeja tegen Google Spanje.3
In dit arrest, dat vóór de totstandkoming van de AVG
speelde, heeft het HvJ EU beslist dat als een natuurlijk
persoon bezwaar maakt tegen vermeldingen van
zijn persoonsgegevens in zoekmachines op internet
(in casu Google) en websites van derden, dat dan
de betreffende zoekmachine die gegevens moet
verwijderen. Het Hof heeft in dit arrest nog eens
bevestigd dat het recht op privacy, zoals neergelegd in
artikel 8 EVRM, een grondrecht is. Overigens, is deze
uitspraak er mede aanleiding toe dat in de AVG het
recht om vergeten te worden is opgenomen.4

In de praktijk zijn de meest gebruikte grondslagen
toestemming, uitvoering overeenkomst en
gerechtvaardigd belang.
Doelbinding en dataminimalisatie
Gegevens mogen alleen verwerkt worden voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doelen. Vooraf dienen de
doelen of het doel van de gegevensverwerking
duidelijk te worden omschreven. Een duidelijke
doelomschrijving is belangrijk voor een rechtmatige
gegevensverwerking; is je doel te ruim omschreven
dan past weliswaar je gegevensverwerking altijd
binnen je doel, maar je voldoet dan niet meer aan
de in dit artikel gestelde eisen van welbepaald en
transparant. Is je doel te beperkt dan bestaat het
risico dat je gegevensverwerking niet binnen het
doel past en derhalve niet voldoet aan de vereiste

Terug naar de AVG. Een aantal elementen van deze
‘nieuwe’ wetgeving wil ik onder de loep nemen, te
beginnen bij de belangrijkste artikelen van de AVG:
artikel 5 ‘Beginselen inzake gegevensverwerking’
en artikel 6 ‘Rechtmatigheid van de verwerking’.
Daarnaast ga ik in op de scope van de AVG, de
bijzondere categorieën van persoonsgegevens,
*
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Gegevensbescherming bij a.s.r.
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de verwerking van persoonsgegevens is. Onder
‘uitvoering overeenkomst’ wordt ook verstaan
maatregelen voorafgaand aan de sluiting van de
overeenkomst. Voorwaarde hierbij is wel dat de
betrokkene partij is bij de overeenkomst.

doelbinding. Gegevens verzamelen omdat dat in
de toekomst ‘wel eens handig kan zijn’ is dus niet
toegestaan en ook gegevens verwerken voor een
ander doel dan waarvoor je ze verzameld hebt,
is niet toegestaan. Een voorbeeld: een app die is
ontwikkeld om diabetespatiënten te ondersteunen
bij het monitoren van hun bloedsuikerspiegel biedt
de mogelijkheid om persoonsgegevens te delen met
de farmaceuten die diabetesmedicijnen verkopen.
Het delen van de persoonsgegevens met de farmaceut
valt dan niet onder de doelbinding en kan niet als
rechtmatige verwerking worden beschouwd.5

Gerechtvaardigd belang
Gegevensverwerking op basis van de grondslag
‘gerechtvaardigd belang’ vereist een aantoonbare
belangenafweging tussen de belangen van de
verantwoordelijke die de gegevens gaat verwerken
en de inbreuk op de privacy van de betrokkene
wiens gegevens verwerkt worden.7 Bij deze
belangenafweging spelen de proportionaliteit,
de omstandigheden én wat de betrokkene
mocht verwachten een belangrijke rol. Met
andere woorden: mag je verwachten dat je
persoonsgegevens verwerkt worden voor dat doel
of is het redelijk om ‘privacy’ te verwachten? Het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
heeft zich hier in diverse zaken die speelden in de
werkgevers – werknemers sfeer, over uitgelaten.8
In een van deze uitspraken, Halford versus
Verenigd Koninkrijk, heeft het EHRM met zoveel
woorden bepaald dat een belangrijke rol speelt
bij de beoordeling of de privacy geschonden is de
‘reasonable expectation of privacy’. In dit geval had
mevrouw Halford een geschil met haar werkgever en
dus had ze telefoongesprekken met haar advocaat.
Deze privégesprekken met haar advocaat waren
naar later bleek, opgenomen en beluisterd. Het
Hof beoordeelde dit als een inbreuk op de privacy,
waarbij een belangrijke overweging was dat
mevrouw Halford mocht verwachten dat gesprekken
met haar advocaat privé waren.

Toestemming
Over toestemming is al veel geschreven. De AVG
omschrijft toestemming als ’Elke vrije, specifieke,
geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee
de betrokkene door middel van een verklaring of een
duidelijke actieve handeling hem betreffende verwerking
van persoonsgegevens aanvaardt.’ (artikel 4 lid 11 AVG).
Deze zin bevat een aantal elementen:
1. ‘actieve handeling’ dat betekent dat impliciete
toestemming niet voldoende is; het vooraf
aankruisen dat iemand akkoord is, is niet (meer)
rechtsgeldig onder de AVG.
2. ‘ondubbelzinnig’ dat betekent dat de
toestemming duidelijk voor een bepaalde
specifieke verwerking moet worden gegeven, en
dus ook voor die specifiek omschreven verwerking
moet worden gevraagd.
3. ‘vrij’ dat betekent dat de toestemming uit eigen
vrije wil moet worden gegeven. In de AVG is
bepaald dat je in sommige situaties nauwelijks
kan spreken over vrije wil, bijvoorbeeld in de
relatie van overheidsinstanties ten opzichte
van burgers.6 En ook in de relatie werkgever –
werknemer is de vrijwillige toestemming lastig;
immers, je hebt te maken met een (hiërarchische)
arbeidsverhouding. In die situaties kan je je
verwerking dan niet baseren op de grondslag
‘toestemming’ en moet je voor een rechtmatige
gegevensverwerking een andere grondslag
hebben, bijvoorbeeld ‘uitvoering overeenkomst’
of ‘gerechtvaardigd belang’.

Scope van de AVG
Artikel 2 AVG luidt als volgt:
Materieel toepassingsgebied
1. Deze verordening is van toepassing op de geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking, alsmede
op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand
zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden
opgenomen.
2. Deze verordening is niet van toepassing op de
verwerking van persoonsgegevens:
...
c) door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van
een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit;

Naast het feit dat er in de praktijk dus behoorlijk
wat uitvoeringsproblemen verbonden zijn aan de
grondslag ‘toestemming’ is een belangrijk nadeel dat
deze te allen tijde weer kan worden ingetrokken!

Over de geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde
verwerking en de uitzondering voor zuiver
huishoudelijke activiteiten en daarmee de
toepasselijkheid van de AVG, heeft het HvJ EU
recentelijk een interessante uitspraak gedaan.9 In

Uitvoering overeenkomst
Het moge duidelijk zijn dat in de verzekeringsbranche
dit de meest voor de hand liggende grondslag voor
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verwerken een geheimhoudingsplicht hebben
vergelijkbaar met het beroepsgeheim van medici.14
Het addertje in dit artikel zit in de bewuste
terminologie in lid 1 – in de originele (Engelse)
tekst van de Verordening komt dit duidelijker naar
voren: bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens
waaruit ras blijkt, gegevens over gezondheid of met
betrekking tot seksuele voorkeur.
Door deze terminologie moet de ene categorie
bijzondere persoonsgegevens heel ruim worden
uitgelegd en een andere categorie heel beperkt. Een
voorbeeld hiervan is de discussie en later uitspraak
van het CPB15 over de Nike Running App. De WP29
heeft mede naar aanleiding van dit soort discussies
in haar richtlijn met betrekking tot bijzondere
persoonsgegevens bepaald dat deze term ruim
moet worden uitgelegd.16 Omdat uit de foto op een
paspoort je huidskleur (en dus ras) blijkt, moet
deze foto als bijzonder persoonsgegeven worden
beschouwd. Echter, de WP29 heeft in haar richtlijn
bepaald dat niet iedere foto op zich als bijzonder
persoonsgegeven wordt gezien.

deze zaak ging het erover of de van-huis-tot-huisverkondiging van de Jehova’s getuigen onder de
AVG valt. Het Hof oordeelde dat geautomatiseerde
verwerking ruim moet worden uitgelegd en dat
zuiver huishoudelijke activiteit beperkt moet
worden uitgelegd. Interessant voor uiteenlopende
organisaties is dat het Hof overweegt dat de
huishoudelijke uitzondering niet opgaat op het
moment dat ‘verwerking van persoonsgegevens
in de openbare ruimte plaatsvindt of ziet op een
onbepaald aantal personen’ en dat al gauw sprake is
van een ‘geautomatiseerde verwerking’. In dezelfde
lijn maar van veel langer geleden is het arrest Bodil
Lindquist, waarin het HvJ EU oordeelde dat het op
de website van de vereniging plaatsen van informatie
over de leden niet gezien kan worden als zuiver
huishoudelijke verwerking.10 In de rechtspraak
wordt dus al snel toepasselijkheid van de AVG
aangenomen. Op zich is dat begrijpelijk en logisch,
omdat privacy een grondrecht is en inbreuken
daarop, in die zin dat persoonsgegevens verwerkt
worden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en
waarborgen moeten geschieden.

Een interessante uitzondering wanneer de
bijzondere persoonsgegevens wel verwerkt mogen
worden, staat in lid 2 sub e artikel 9, namelijk ‘… de
verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens
die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn
gemaakt’. Deze uitzondering in het licht bezien van
het arrest van het HvJ EU inzake Bodil Lindquist,
zou tot de conclusie kunnen leiden dat hetgeen op
sociale media wordt gedeeld al snel wordt gezien
als ‘door betrokkene openbaar gemaakt’, immers
de uitzondering ‘huishoudelijk gebruik’ moet
zeer beperkt worden uitgelegd. En betekent dat
dan dat deze gegevens, ook indien het bijzondere
persoonsgegevens betreft, verwerkt mogen worden?
Hier is nog wel jurisprudentie en uitleg van de AVG
door de rechtspraak te verwachten.

(Bijzondere categorieën van) persoonsgegevens
Artikel 9 AVG luidt als volgt:
‘Verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens
1. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of
levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap
van een vakbond blijken, en verwerking van genetische
gegevens, biometrische gegevens met het oog op de
unieke identificatie van een persoon, of gegevens over
gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid zijn verboden.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer aan een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:...’

Bij bijzondere categorieën van persoonsgegevens
worden strengere eisen gesteld aan de verwerking
dan bij ‘gewone’ persoonsgegevens. Dit zie je onder
andere terug in de strengere maatregelen die je dient
te nemen om deze gegevens te beschermen.

Hoofdregel is dus dat het verboden is om
bijzondere categorieën van persoonsgegevens te
verwerken, tenzij er een uitzondering van lid 2
van toepassing is. Een van de uitzonderingen van
lid 2 is toestemming (mits vrij, ondubbelzinnig
en actief gegeven) van betrokkene. Andere
uitzonderingen zijn die voor preventieve en
arbeidsgeneeskunde, … medische diagnose, …
beheren van gezondheidszorgstelsel11 en op grond
van een wettelijk voorschrift.12 Op grond van deze
uitzondering(en) is het verzekeraars toegestaan
bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Daarbij
gelden dan wel de eisen die de AVG stelt aan
iedere verwerking van persoonsgegevens, te weten
doelbinding, transparantie, dataminimalisatie en
grondslag13 en voor bijzondere persoonsgegevens
de aanvullende eis dat de personen die de gegevens
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Organisatorische en technische maatregelen
In de AVG is bepaald dat verantwoordelijken
voldoende technische en organisatorische
maatregelen moeten nemen om te waarborgen en
te kunnen aantonen dat de gegevensverwerking
voldoet aan de eisen van de AVG.17 Daarbij is
het van belang wat voor soort gegevens het
betreft en wat de verwerking inhoudt. Bestaat de
verwerking uit vastleggen van NAW-gegevens of
worden personen gemonitord door middel van
videocamera’s? Worden de persoonsgegevens van
één betrokkene verwerkt of van een grote groep
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dat met betrekking tot medische gegevens op de
verantwoordelijke een stevige verplichting rust om
te zorgen voor voldoende beveiliging en dat het
aan verantwoordelijke is om aan te tonen dat de
juiste maatregelen ter bescherming van de privacy
genomen waren.18

betrokkenen? Worden ‘gewone’ persoonsgegevens
verwerkt of ook bijzondere categorieën van
persoonsgegevens? Begrijpelijkerwijs zijn je
maatregelen om de zorgvuldige verwerking van
persoonsgegevens te waarborgen afgestemd op
deze vragen. Je kan bijvoorbeeld gebruikmaken
van pseudonimisering of anonimisering, Let wel,
bij pseudonimisering blijft de AVG onverkort
van toepassing, immers bij pseudonimisering
blijven de gegevens herleidbaar tot een natuurlijk
persoon. Bij anonimisering daarentegen is de AVG
niet van toepassing, want als het goed is, zijn
geanonimiseerde gegevens niet meer te herleiden
tot een natuurlijk persoon en daarmee geen
persoonsgegeven.

Conclusie
Privacy en de bescherming daarvan is al zo oud als
het verdrag van Rome19; de basisbeginselen van de
AVG zijn vrijwel dezelfde als de basisprincipes van
de OESO. Dus wat dat betreft: oude wijn in nieuwe
zakken. Maar de introductie van nieuwe begrippen
en de jurisprudentie van Europese en nationale
rechters maakt dat er toch wel heel veel nieuws
onder de zon is voor wat betreft de verwerking van
persoonsgegevens en de bescherming van het recht
op privacy.

Een heel andere vorm van informatiebeveiliging is
autorisatiebeheer en logging. In dit verband heeft
het EHRM bepaald in de zaak I. versus Finland
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Verslag

EUMASS congres 2018
C. Lelieveld, B.W. Knuttel*

veel geld: 2,7% van het Nationaal Bruto Product
(NBP).
De aanpak van chronische ziekten, toenemende
arbeidsongeschiktheid boven de leeftijd van
vijftig jaar en psychische aandoeningen behoeft
redesigning. Van belang zijn onder andere een
multidisciplinaire aanpak, aandacht voor de
werkplek, actieve participatie van de betrokkene,
effectieve communicatie van stakeholders en
monitoring van de effectiviteit van het beleid. De
verzekeringsarts is de spin in het web omdat die een
cruciale rol heeft bij de beoordeling of sprake is van
arbeidsongeschiktheid.

Het thema van het 22e EUMASS-congres 2018, dat
werd gehouden in het MECC-congrescentrum te
Maastricht van vier tot en met zes oktober 2018 was:
‘Building Bridges Between Science and Practice.’
De verzekeringsgeneeskundige dagen (VG-dagen)
werden dit jaar niet afzonderlijk gehouden; zij werden
geïncorporeerd in het EUMASS-congres.
Twaalf sprekers gaven een ‘key note lecture’.
Daarnaast waren er honderdveertig parallelsessies
georganiseerd, waaruit deelnemers konden kiezen.
Ten slotte waren er twee workshops en veertig
posterpresentaties. Werk aan de winkel dus voor de
zevenhonderdtachtig congresgangers.
Onder de deelnemers afkomstig uit zestien landen
was het aanbod van sprekers uit Scandinavië
opmerkelijk groot, maar andere landen, waaronder
Nederland, Duitsland, Frankrijk, België en Italië
waren ook goed vertegenwoordigd.
Hieronder volgt een impressie van een selectie van
plenaire presentaties.

Eveneens traditiegetrouw was de eerste
wetenschappelijke voordracht de Peter Donceellecture, ingesteld in 2014. Peter Donceel was
hoogleraar verzekeringsgeneeskunde aan
de KU te Leuven, hij was een pionier in de
verzekeringsgeneeskunde in België. Hij overleed
in 2013 op 54-jarige leeftijd. Zijn ouders en zijn
echtgenote waren aanwezig bij de lezing. Aan hen
werd na afloop een boeket bloemen aangeboden.
Angelique de Rijk, verbonden aan de Universiteit
van Maastricht, plaatste het thema ‘Bridging
research and practice’ in een Europees perspectief.
Het ging onder andere over de overdraagbaarheid
van onderzoek(sresultaten) naar een ander land,
het CCC-model (v.i.) en over LOLA (v.i.). Zij vroeg
zich af in hoeverre je informatie opgedaan op een
conferentie of congres in een ander land kunt
toepassen in je eigen land. Oftewel: hoe maak je
cross-country comparisons (CCC). Want er kan

Traditiegetrouw was de eerste plenaire voordracht
een politieke presentatie, dit jaar verzorgd door Jo
de Cock, CEO van het Belgische NIHDI (National
Institute for Health and Disability Insurance;
het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV), opgericht in 1963).
In de voordracht met als titel ‘The position of the
insurance physician in social security’ wees hij op het
feit dat het toenemend ziekteverzuim een uitdaging
is voor beleidsmakers, want het gaat immers om heel
*

B.W. Knuttel, contractmanager vakliteratuur en
abonnementen, Ministerie van Financiën
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nog zo’n mooi verhaal zijn verteld, maar als de
omstandigheden in het eigen land substantieel
verschillen kun je er thuis niet veel mee. Dit geldt
a fortiori voor verzekeringsgeneeskunde, omdat
nationaal beleid en sociale context een belangrijke rol
spelen. Het antwoord is ‘New institutional theory’.
Dit is een raamwerk, waarbinnen wetgeving, normen
en waarden en informele verborgen regels spelen.
Verschillen tussen landen tussen ziekteverzuim,
re-integratie en kosten van uitkeringen hebben te
maken met verschillen op deze drie niveaus. Een
bijkomende factor is dat de arbeidsmarkt per land
verschilt.
Zij lichtte haar standpunt toe aan de hand van een
aantal onderzoeken.
In een van die onderzoeken werden België en
Nederland met elkaar vergeleken. In Nederland is
meer sprake van ‘must-rules’ (wetgeving) en in België
meer van ‘may-rules’ (praktijk). In Nederland wordt
voorbijgegaan aan veel ‘may-rules’. Dat ligt niet aan
de wetgeving, maar aan de context.
De meeste regelgeving wordt gevolgd, zowel in
Nederland als in België. Dat betekent dat voor
verandering in Nederland meer te verwachten is van
verandering van wetgeving en in België meer van
andere praktijkvoering.
In een ander onderzoek naar arbeidsparticipatie
van chronisch zieken gaf zij een handvat om te
beoordelen of een onderzoek overdraagbaar is naar de
eigen situatie/ het eigen land: LOLA!
LOLA is een acroniem.
L betekent Legislation (is de wetgeving vergelijkbaar?)
O betekent Organisatie (zijn organisatiekenmerken
vergelijkbaar?)
L betekent Labour market (zijn de
arbeidsmarktkenmerken vergelijkbaar?)
A staat voor Amazing (am I not amazed at all by the
policy/intervention?)
Hoe pas je LOLA toe? Antwoord ‘ja’ levert tien
punten, antwoord ‘nee’ levert nul punten.
Totaalscore nul betekent dat het onderzoek niet
overdraagbaar is naar het andere land. Bij een
totaalscore van twintig kan er lering uit getrokken
worden, bij een score van veertig punten of meer is
het onderzoek overdraagbaar.

de behandelende sector is noodzakelijk.
IPS werd ontwikkeld in de Verenigde Staten. Uit
de uitkomst van een tweetal gerandomiseerde
gecontroleerde onderzoeken in Noorwegen bleek dat
IPS ook in Noorwegen effectief is, want de toename
van arbeidsparticipatie was significant hoger, ook bij
follow-up.

Silje Reme (universiteit van Oslo) besprak aspecten
van re-integratieprogramma’s bij mentale problemen.
Psychische aandoeningen hebben een hoge
prevalentie en zorgen voor een aanzienlijk deel
van ziekteverzuim. Uit een systematic review (18
onderzoeken) bleek dat participeren bijdraagt aan
mentaal welbevinden. Dit geldt ook voor patiënten
met ernstige psychi(atri)sche problematiek. IPS
betekent ’Individual Placement and Support’.
Uitgangspunt is dat werken deel van de behandeling
is. De achterliggende gedachte is dat iedereen kan
werken. Leidend is de intrinsieke motivatie van de
betrokkene. Coaching en nauwe samenwerking met

De Roemeense Despina Gherman ging in op
veranderende demografische karakteristieken
van de populatie (hogere levensverwachting en
vergrijzing enerzijds versus een lager geboortegetal
anderzijds), niet alleen in Europa, maar wereldwijd.
Het verouderingsproces brengt veranderingen met
zich mee. Zij besprak ‘frailty in ageing’ als een
onderscheiden en multidimensionaal klinisch
syndroom. Dit is reversibel. Interventies gericht op
active ageing/ ageing well zijn dus zinvol. Zij stelde
dat haar land nog onvoldoende was toegerust om
de ouder wordende werknemer te integreren en te
faciliteren. De Roemeense overheid ondersteunt

GAVscoop, jaargang 22, nummer 2, december 2018

Johan Braeckman (Universiteit Gent) nam ons mee op
reis naar de wereld van cognitieve pitfalls. Wij mogen
allemaal graag denken dat wij rationeel denken en
dat wij er beargumenteerde meningen op na houden,
maar onderzoek wijst uit dat helder en kritisch
denken veel moeilijker is dan aangenomen. Wij zijn
allemaal vatbaar voor pseudo-wetenschappelijke en
zelfs bijgelovige ideeën. Hij legde de zaal de vraag
voor hoeveel bordjes met het nummer negen nodig
zijn om een volledige straat met honderd huizen van
huisnummers te voorzien. Lijkt simpel. Slechts een
kleine minderheid had het goed. In de wandelgangen
legde hij mij nog twee vragen voor over hoe een
persoon niet kunnende horen/spreken in een winkel
aan een verkoopmedewerker uitlegt dat hij een schaar
wil kopen en hoe een blinde in een dierenwinkel
uitlegt dat hij een hond wil kopen.
De Zweedse Gunnel Hensing (Göteborg) besprak
genderaspecten in de verzekeringsgeneeskunde.
Vrouwen hebben een hoger ziekteverzuim dan
mannen. Het verschil doet zich vooral voor in landen
waar meer vrouwen participeren op de arbeidsmarkt.
In het Noorden van Europa is de arbeidsparticipatie
van vrouwen erg hoog (82,5 procent versus 80
procent in de rest van Europa). In Zweden is de
verhouding in het ziekteverzuim tussen mannen en
vrouwen eenderde – tweederde.
Zij introduceerde de zogenaamde ‘triple burden
hypothesis’. Deze wordt bepaald door selectie (ernstig
zieken betreden de arbeidsmarkt niet), blootstelling
aan arbeidsomstandigheden (vrouwen werken
meer in de zorg en in onderwijs, mannen meer in
technische werkzaamheden) en ‘gendered norms’.
Denk hierbij aan de bijkomende zorg voor een kind
met ADHD (added demand). Het zijn de kleine
dingen die het doen, die het verschil maken.
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Mijn EUMASS 2018 in kernwoorden/-zinnen:
Uit de plenaire sessies: de verzekeringsarts is spin in
het web, CCC’s en LOLA, IPS bij ernstige psychische
aandoeningen, cognitieve pitfalls, triple burden
hypothesis, frailty-syndroom, de 30-60-90 regel en de
mindset van de werkgever.
Uit de parallelsessies: grootschalige en toenemende
overuse van opioïden, de klinische praktijk voor wat
betreft lage rugklachten is niet in overeenstemming
met evidence based medicine, het belang van self
report symptom inventory (SRSI) bij malingering,
samenwerking tussen de klinisch curatieve sector
en de verzekeringsgeneeskunde bij patiënten
met trauma in een prospectief onderzoek in het
zuiden van Nederland, de betekenis van big data
voor de verzekeringsgeneeskunde/ infobesity, en
dunne vezel neuropathie is een reële entiteit (over
beide laatstgenoemden volgt meer in een volgend
nummer).
In de parallelsessie - DICIM/VG-dagen- ‘Big data
and Interaction between healthcare and disability
evaluation’ stond moderator emeritus hoogleraar
verzekeringsgeneeskunde Haije Wind voorafgaande
aan zijn inleiding op ingetogen wijze even stil
bij het zeer recente overlijden van collega UWVverzekeringsarts/cartoontekenaar Bert Cornelius.

een plan (2014-2020) dat active ageing en
arbeidsparticipatie op hogere leeftijd in Roemenië
bevordert.
De Finse Eira Viikari-Juntura bepaalde de effectiviteit
van veranderde wetgeving inzake ziekteverzuim op
re-integratie en arbeidsparticipatie aan de hand van
big data, afkomstig uit een nationaal register.
In Finland is het sinds 2007 bij wet mogelijk om
parttime in de Ziektewet te zijn. Verder geldt in
Finland sinds 2012 de 30-60-90 regel; dit is een
wettelijke verplichting om langerdurend (> dertig
dagen) ziekteverzuim vroeg te registreren én om
benutbare mogelijkheden/belastbaarheid
vast te stellen met als doel hervatting in aangepast
werk vóór negentig dagen ziekteverzuim.
De uitkomst van het onderzoek was dat gedeeltelijk
ziekteverzuim in een vroege fase de kans op reintegratie en arbeidsparticipatie vergrootte. De 3060-90 regel bleek slechts van bescheiden invloed op
arbeidsparticipatie.
Toen betrad William Shaw uit Connecticut,
Verenigde Staten, het podium. In sneltreintempo
stortte hij een tsunami aan dia’s uit over het publiek.
In zijn zeer interessante voordracht zoomde hij
in op de rol van de werkgever, op strategieën om
arbeidsongeschiktheid te managen casu quo te
voorkomen. Bij een verouderende arbeidspopulatie,
een toename van chronische aandoeningen en
een toenemend beroep op geïndividualiseerde
accommodatie en ondersteuning, blijft dit een
uitdaging.
Vijftig procent van de bevolking in de Verenigde
Staten heeft een chronische aandoening. Circa
vijfentachtig procent van de Amerikaanse bevolking
heeft overgewicht én tenminste een chronische
aandoening. Dat zijn enorme getallen en een
groeiend probleem, ook qua kosten.
Nu is de mindset van de gemiddelde werkgever
niet ingesteld op het biopsychosociale model of op
interventies. Een werkgever wil objectieve harde
gegevens die het ziekteverzuim van zijn werknemer
verklaren, dus nog een scan, een bloedonderzoek, een
medicament et cetera.
In de Verenigde Staten is sprake van een dramatische
‘overtreatment’ van lage rugpijn.
De uitkomst van een ‘consensus-building conference’
over arbeidsongeschiktheidsbeleid en preventie van
arbeidsongeschiktheid gehouden in Hopkinton,
Massachusetts, USA (2015) voor een multidisciplinair
team van internationale researchers, was dat
fysieke en psychosociale factoren van de werkplek,
organisatie van het werk en ondersteuning bij het
werk en eigen rolperceptie van de werknemer een
rol speelden. Dus de werkgever kan substantieel
bijdragen aan terugdringen van ziekteverzuim en
daarmee gepaard gaande kosten. Verder onderzoek is
aangewezen.
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Het geheel overziend vond ik het een buitengewoon
interessant, gevarieerd en hoogstaand aanbod van
plenaire wetenschappelijke voordrachten, die een
inzichtelijk beeld geven van de ‘state of the art’ op
het gebied van verzekeringsgeneeskunde in Europa en
die richtingen voor de toekomst aangaven. Hulde aan
de organisatie!
Van onderzoek komt meer onderzoek, wat de
uitkomst ook is; dat is het mooie van onderzoek.
Wat ik ook mooi vind is dat de academisering van
de verzekeringsgeneeskunde, die nog niet zo lang
gaande is, voortschrijdt en resultaten oplevert. En er
is internationale samenwerking.
De plenaire voordrachten evenals de workshops,
de parallelsessies en de posterpresentaties geven
aan dat in heel Europa hard gewerkt wordt aan
de overbrugging van wetenschap en de praktijk.
Dat heet valorisatie; een mooi woord voor een
veelomvattend begrip*.
Het waren intensieve en lange dagen, a fortiori
bij deelname aan het sociale programma. En
wie wilde dat niet? Op donderdagavond was
er een feestelijke, bruisende ontvangst in het
Maastrichtse Bonnefantenmuseum, gevolgd door
een speedrondleiding langs diverse pareltjes van
Zuid-Nederlandse schilderkunst uit 1475-1625 en
afgesloten met een cocktailparty en een dinerbuffet.
Op vrijdagavond konden wij stijlvol dineren in
Domaine La Butte aux Bois in het Belgische Lanaken.
Toch een beetje jammer dat de dresscode (black tie)
als ‘optional’ was aangeduid, want dat creëert angst
voor overdressing en dat wil natuurlijk niemand,
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uitkering. Maar dit verschijnsel doet zich bij elke
onderhandelingssituatie voor, met name als er
machtsverschillen zijn en tegengestelde belangen.
Zeer interessant voor contractmanagers! Conclusie
was dat de helft van de mensen met veinzen
goed wegkomt, ook al gebruik je allerlei trucs om
erachter te komen hoe iemand redeneert door
bijvoorbeeld tegenstrijdigheden te vinden in een
verhaal.
Ik hoorde een verhaal over in hoeverre mensen
met chronische ziekte/pijn toch kunnen blijven
werken. En: hoe kun je mensen begeleiden die
na een langerdurend ziekteverzuim het werk
hervatten? Terugval is bijna onvermijdelijk als de
omgeving niet adequaat reageert. Een verhaal over
lage rugpijn. Hoe je hier zelf mee om kunt gaan
en hoe de omgeving. En wat is er medisch aan te
doen. Maar ook: Wat kun je doen als organisatie om
depressieve mensen weer bij het arbeidsproces te
betrekken en wat is een depressie eigenlijk?
Verder werd er veelvuldig geciteerd uit literatuur van
uitgevers waar rijksbrede contracten mee bestaan.
Tijdens het diner op vrijdagavond vijf oktober kwam
ik naast een Nederlandse inleidster (gepromoveerd
psycholoog, werkzaam voor het wetenschappelijk
bureau van UWV) te zitten wier inleiding ik niet
had bijgewoond. Je kunt per slot van rekening niet
alles volgen, je moet keuzes maken. Haar verhaal
ging over aanwijzingen voor het ontstaan van
langdurig verzuim. Ze begeleidt twee promovendi.
Interessante en onderhoudende tafeldame.
Al met al vele leerzame momenten, veel interessante
mensen gesproken en ook veel gelachen.
Maar vooral hard en geconcentreerd werken. En in
de latere uurtjes wat Maastrichtse horeca bezocht in
aangenaam gezelschap.’

waarmee dan weer een risico op underdressing
ontstaat. En dat is jammer, want wie wil er nu niet
eens een keer in vol ornaat shinen?
Hoe dan ook, hierna gingen de beentjes van de vloer
op muziek van ‘The Challenge Coverband’.
Het vervolg van het congres op zaterdag was voor
diehards.
Hieronder volgt een impressie van een in de materie
geïnteresseerde medecongresbezoeker.
‘Op het EUMASS-congres heb ik meer
inzicht verworven in de gezondheid van de
betrokken landen en hoe er met specifieke
gezondheidsproblemen wordt omgegaan.
Bijvoorbeeld dat in Amerika ongeveer vijfentachtig
procent van de mensen lichamelijke en geestelijke
problemen heeft en dat dit de betrokkenheid bij het
arbeidsproces danig beïnvloedt.
Ook heb ik inzicht gekregen in kostenstructuren
van de deelnemende landen. Ik woonde sessies
bij over big data door een Belgische hoogleraar.
Met een IBM’er en lecturer TIAS had ik een
boeiend nagesprek over de gevaren van de enorme
ontwikkelingen op dit gebied. Gaat het erom gebruik
te maken van de mogelijkheden van de enorme
ontwikkelingen op dit gebied of moet je hierin
keuzes maken? Moet wat kan op dit gebied wel
allemaal gerealiseerd worden? En hoe zit het met de
wetgeving? Er is geen mens die overzicht heeft over
alle ontwikkelingen in de verschillende gebieden die
hierbij betrokken zijn. Dit blijft verschrikkelijk achter
en leidt tot grote gevaren.
Er was een sessie over malingering: ’Why honesty
is not the best policy.’ Dit is het veinzen van
kwalen om zo in aanmerking te komen voor een

*

In 2007 werd valorisatie door het Innovatieplatform geïntroduceerd als: ‘Valorisatie is een breed begrip.
Goed onderzoek verlegt uiteraard de grenzen van onze wetenschappelijke kennis. Dat is op zich een grote
maatschappelijke en culturele waarde. Maar valorisatie van kennis is meer. Daar is pas sprake van als de
kennis niet alleen bruikbaar is voor eigen vakgenoten, maar ook voor andere belanghebbenden, of dat
nu bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties zijn. In alle wetenschapsterreinen is kennis te
valoriseren, niet alleen in de beta- maar ook de alfa- en gammawetenschappen. Valorisatie van kennis
beperkt zich niet alleen tot de economische benutting, er kunnen ook maatschappelijke of culturele waarden
gecreëerd worden.’
-Notitie Innovatieplatform 2007-
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De voet dwars
N. Ooitgedagt
Meneer B. is geen gewone boer. Hij is heerboer. Hij
is de zesde generatie van een Fries boerengeslacht.
Hij bewoont een grote boerderij in het buitengebied.
Op zijn 70 hectaren grond lopen 150 zwartbonte
koeien en 80 Swifterbant schapen. Zijn land wordt
doorkruist door slootjes en vaarten. ‘s Ochtends
vroeg lopen er reeën in het land. Overdag klinken er
de geluiden van grutto’s, kieviten en scholeksters. In
de verte schuiven zeilbootjes voorbij.

een toontje lager. Het doet hem pijn en hij wikkelt
de linkervoet niet af. Zijn middenvoetsbeentje is
genezen, maar boven het calcaneo-cuboïd gewricht
zit een ganglion.
Een ganglion is een uitstulping van het
gewrichtskapsel ten gevolge van een verhoogde
druk in het gewricht. De meest bekende locaties
zijn de knie (Bakerse cyste) en de pols. Een ganglion
wordt bijna altijd veroorzaakt door intra-articulaire
pathologie (TFCC, meniscus beschadiging
of degeneratieve afwijkingen) en soms door
overbelasting.

Alle reden om tevreden te zijn, zou je denken. Maar
meneer B. is zeer ontstemd. In het zwembad, waar
hij eens per week zwemt, heeft hij een ongelukje
gehad. Hij was uitgegleden over de natte vloer en
daarbij was zijn linkervoet naar binnen geklapt.
De basis van het middenvoetsbeentje van zijn
kleine teen was gebroken. Na vier weken loopgips
was de breuk genezen. Maar hij hield last van zijn
middenvoet. De verzekeringsmaatschappij, waar
hij een ongevallenpolis had afgesloten, wilde hem
‘afschepen’ met 1% blijvende invaliditeit gehele
persoon. Vanwege het middenvoetsbeentje van zijn
kleine teen. ‘Een schijntje’, in zijn ogen. En dus lag
hij dwars.

Het calcaneo-cuboïd gewricht is bij het onderzoek
ook drukpijnlijk. Supinatie is vanwege de pijn
onmogelijk en als ik de passieve supinatie wil testen,
krijg ik bijna een haal van een van zijn machtige
armen. De spieromvang van linkerbovenbeen en
-onderbeen blijft achter bij rechts.
Uit de ter beschikking gestelde medische
informatie blijkt dat hij, nadat hij uit het gips
kwam, consequent over zijn linkermiddenvoet
heeft geklaagd. Aanvankelijk was het onduidelijk
wat er aan de hand was. Hij had inmiddels diverse
specialisten bezocht, want hij wilde van zijn
klachten af. Toen hij in de loop van de jaren het
ganglion ontwikkelde, werd wel duidelijk wat de
diagnose was: artrose van het calcaneo-cuboïd
gewricht.

Tijdens de expertise in het kader van deze
ongevallenverzekering, zes jaar na het ongeval,
maak ik kennis met een grote, blonde, geblokte
70-jarige Friese kolos. Zeer principieel en overtuigd
van zijn gelijk. En niet zo’n klein beetje eigenwijs.
Hij draagt sandalen met een stevige zool.
Aanvankelijk liep hij graag op klompen, ‘maar dat
gaat nu niet meer, dokter’. Hij heeft inmiddels een
bult op zijn voet gekregen en dat is nu juist het
probleem. Hij moet in de stallen altijd laarzen aan,
maar die doen hem pijn. Het aantrekken doet pijn
en hij kan er niet op lopen. Volgend jaar wordt hij
71 jaar en hij heeft geen opvolger voor het bedrijf,
maar hij verdomt het om voor zo’n akkefietje zijn
bedrijf te sluiten. Want verder is hij gezond en zo
sterk als een paard. Voor het geld hoeft hij niet te
doen: hij heeft zijn Swifterbanten wel op het droge.

Supinatieletsels ontstaan door een geforceerde
binnenwaartse beweging van de voet. Het bekendste
voorbeeld is het laterale enkelbandletsel. De meest
ernstige vorm is de Lisfranc luxatie. Maar ook de
tussenliggende gewrichten kunnen letsel oplopen:
de Jones-fractuur van de basis van metatarsale 5 en
de distorsie van het calcaneo-cuboïd gewricht. Men
noemt dit fenomeen: ketenletsels. Ook bij een val
op de hand bestaat er een dergelijke combinatie: de
scafoïdfractuur, de Collesfractuur van de pols, de
radiuskopfractuur en de claviculafractuur kunnen
geïsoleerd of in combinatie optreden.

Bij het onderzoek is hij 1,95 m lang, zijn gewicht
is 105 kg. Hij is gespierd en heeft handen als
kolenschoppen. Geen man om ruzie mee te krijgen.
Maar bij het lopen op blote voeten zingt hij toch

*

Bestudering van de traumafoto’s liet een extraarticulaire fractuur van de basis van metatarsale 5
zonder dislocatie zien. De overige voetgewrichten
vertoonden geringe degeneratieve afwijkingen,
passend bij de leeftijd en het beroep van betrokkene.

De bovenstaande personen en omstandigheden zijn
gefingeerd en dienen slechts ter illustratie.
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De fractuur van metatarsale 5 was zonder verdere
afwijkingen genezen. Maar de afwijkingen in het
calcaneo-cuboïd gewricht namen in de loop der
jaren toe en op een röntgenfoto, gemaakt in het
kader van de expertise, was de gewrichtspleet nog
maar 1 mm.
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En dus krijgt deze eigenzinnige Friese boer dubbel
en dwars gelijk: hij heeft bij het letsel ook een
distorsie van de middenvoet opgelopen en op basis
van de diagnose posttraumatische artrose van het
calcaneo-cuboïd gewricht heeft hij recht op 2%
blijvende invaliditeit gehele persoon !
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2018
7 december

NVMSR themamiddag
‘Pitfalls in de dagelijkse praktijk’
Organisatie: NVMSR en GAV
Locatie: Golden Tulip, Het Ampt van Nijkerk, Nijkerk
Informatie: www.nvmsr.nl

14 december

Chronische aandoeningen en werk
Organisatie: Radboudumc Health Academy
Locatie: Ingang Auditorium Route 296, Nijmegen
Informatie: www.radboudumc.nl/onderwijs

Redactieadres
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
email: GAVscoop@GAVscoop.nl
internet: http://www.GAVscoop.nl

2019
17 januari 		

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

25 januari		

De Bijblijfsessie 2019
Organisatie: SCEM
Locatie: Reehorst, Ede
Informatie: www. scem.nl

31 januari		

Kick-off Meeting Regio Noord: EIF, hoe doe ik dat?
Organisatie: KBSG
Locatie: volgt
Informatie: www.nvvg.nl

7 februari		

Kick-off Meeting Regio Zuid: EIF, hoe doe ik dat?
Organisatie: KBSG
Locatie: volgt
Informatie: www.nvvg.nl

7 maart		

Kick-off Meeting Regio Midden: EIF, hoe doe ik dat?
Organisatie: KBSG
Locatie: volgt
Informatie: www.nvvg.nl

22 maart		

Van orthopedie naar revalidatie en re-integratie
Organisatie: SCEM
Locatie: Reehorst, Ede
Informatie: www. scem.nl

16 mei		

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