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Van de redactie
��ντα ῥɛ�

conformeer ik mij maar aan de regelgeving, althans
zoals ik die begrijp. Ik heb zelfs -contre coeur- nietbeschermende en alles doorlatende mondkapjes
aangeschaft. Niet van die zogenaamde modieuze,
want mondkapjes zijn per definitie niet modieus en
niet flatteus. Maar goed, voor in de auto. Je weet maar
nooit. Beter mee verlegen dan om verlegen. Ik reisde
sowieso al bijna nooit per openbaar vervoer en door de
mondkapjesverplichting is de weerstand toegenomen.
Maar ja, stel je voor dat je onderweg met de auto
strandt en per openbaar vervoer terug naar huis moet.
Vandaar dus.
Bepaalde aspecten van de anderhalvemetersamenleving bevallen mij overigens bijzonder goed,
waaronder het thuiswerken. Mijn katten vinden dat
ook bijzonder prettig, want ik krijg heel veel kopjes
en waarderende spingeluidjes komen dagelijks mijn
kant op. Toegegeven, ik heb geluk, want ik kan
beschikken over een riante, ruime thuiswerkplek
met een rustgevend, tot beschouwing aanzettend
en inspirerend uitzicht. Dat is even anders dan
een kantoortuin. Ook geen krijsende kinderen of
onderwijsbehoeftige opstandige pubers. Niets van dat
al. Tussen de werkzaamheden door houd ik het weer
een beetje in de gaten en de bewegingen in de straat.
Dat zijn er niet zo veel, want mijn straat is een zijstraat
van een bestemmingsstraat. Als je hier niet per se hoeft
te zijn (bijvoorbeeld omdat je er woont of omdat je een
pakketje moet bezorgen) kom je hier niet. Regelmatig
worden er versnaperingen aangeboden door mijn
huisgenoot. Tussendoor pauzeer ik op gezette tijden in
de op het zuiden gelegen zonovergoten beeldentuin
(Theo Niermeijer, de ‘ijzeren dichter’) met diverse
lommerrijke plekjes.
Om in deze thuiswerkweken/-maanden niet ongemerkt
overgewichtig te worden ben ik begin april begonnen
met ’s ochtends na het krieken van de dag een rondje
te rennen. Nou rennen, het is een sukkeldrafje. Iedere
dag. Duurloop doe ik sinds een jaar of dertig, maar
niet zo intensief. Ik vond het altijd een archaïsch en
suf spreekwoord: “de ochtendstond heeft goud in de
mond”. Maar het klopt. Het is echt waar. ’s Ochtends
vroeg, rond zonsopgang in het buitengebied, tussen de
weilanden is de wereld van de vogeltjes. En van mij.
Alleen op de wereld. Heerlijk. Nederland is mooi, daar

Panta rhei is Grieks en betekent ‘alles stroomt’. Het
begrip wordt toegeschreven aan de Griekse
pre-socratische schrijver en filosoof Heraclitus uit
Efeze (circa 530-475 v. Chr). De gedachte achter deze
uitspraak is dat alles op de wereld telkens in beweging
is. Alles verandert voortdurend, ofwel alles stroomt.
Alle verschijnselen zijn veranderlijk. Dat is goed
toepasbaar op het actuele corona-tijdperk, want net
als je gewend bent aan regels veranderen ze weer. Het
oude normaal wordt een nieuw normaal, in ieder geval
een ander normaal.
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik begon
er, net toen de regels in Nederland weer
soepeler werden aardig aan te wennen, aan de
anderhalvemetersamenleving.
Door de geleidelijke versoepeling van maatregelen
ontstaat er een groeiende onduidelijkheid en ruimte
voor individuele interpretatie. Het mondkapjesbeleid is
daar een treffend voorbeeld van.
Waar wel, waar niet, waarom wel, waarom niet,
waarom in het openbaar vervoer alleen nietbeschermende alles doorlatende mondkapjes? Ik snap
er niks van. Als het in vliegtuigen allemaal zo goed
geregeld is met de luchtcirculatie en als we met zijn
driehonderden opeengepakt weer in het vliegtuig
mogen kan zo’n luchtfilter HEPA-systeem dan niet
overal toegepast worden? Vooral in concertzalen en
theaters? Lijkt mij een voor alle partijen interessante
en rendabele investering, niet in de laatste plaats voor
uitvoerend kunstenaars.
Er is een groeiende groep die kritiek heeft op de al
dan niet vermeende vrijheidsberoving, aantasting
van de grondrechten en op de Coronawet, die per
1 juli is ingegaan. En hoe verhoudt zich deze -niet
door empirie gedragen- regelgeving bijvoorbeeld
tot de Dam-demonstratie op 1 juni jongstleden?
De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema
manoeuvreerde zich toen in een bijzonder lastig parket
en in moeilijkheden door deze demonstratie tegen
racisme naar aanleiding van de gewelddadige dood van
George Floyd op 25 mei 2020 toe te staan. Een veel
grotere groep dan verwacht kwam erop af met lak aan
de anderhalvemeterafspraken.
Ondanks de onduidelijkheden en manifest onbegrip
enerzijds en met begrip voor de kritiek anderzijds
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“Geen poot om op te staan’’) en plaatst de complete
referentielijst alsnog.
In de rubriek ‘Tucht en Zucht’ valt nog meer te
zuchten, bezwaard of opgelucht, dat is aan u.
Vanwege de actualiteit in de rubriek ‘Voor u gelezen’
ditmaal ‘de Pest’ van Albert Camus, een recente
heruitgave van het boek uit 1947 over de uitbraak
van een pestepidemie in Oran (Algerije). Het is fictie,
toch tonen de gebeurtenissen een meer dan frappante
gelijkenis met de actuele ontwikkelingen door
COVID-19. Had als draaiboek kunnen dienen.
Voor ‘De scoop op …’ werd Nico Croon benaderd, een
erudiete, bescheiden en zeer veelzijdige collega. Het
verslag van het boeiende gesprek is zeer lezenswaardig.
Voor wat betreft medisch inhoudelijke onderwerpen
ben ik er trots op u een zeer gevarieerd aanbod
van medisch specialistische bijdragen te mogen
presenteren onder andere over cardiale belastbaarheid,
functionele bewegingsstoornissen, contactallergie en
‘Arbeid als medicijn’.
Tot besluit verklap ik alvast dat de eerstvolgende
GAVscoop-editie, die naar hoop en verwachting in de
week voor Kerstmis verschijnt het thema ‘feel good’
meekrijgt. Het wordt een nummer vol met positiviteit,
casuïstiek met happy endings en hoop op andere
betere tijden. Panta rhei…
Ten slotte: wilt u een feelgoodstory met ons delen?
Leuk! Wij zien uw bijdrage met genoegen tegemoet.
Veel leesplezier.

hoef je niet voor op reis. Zo ziet u maar, elk nadeel heb
zijn voordeel.
Wat ik natuurlijk wel mis zijn de collegiale contacten
waaronder de fysieke GAVscoop-redactievergaderingen.
Beeldbellen en communicatieplatforms met chatfunctie vangen dit ten dele op. Gelukkig hebben we
onze redactievergaderingen sinds kort weer kunnen
oppakken in anderhalvemetersetting.
Ter zake: voor u ligt GAVscoop 2020-2.
GAV-bestuursvoorzitter Monique Tolsma geeft een
beschouwing over haar eigen COVID-19 ervaringen
(in maart 2020 net op tijd terug van een congres in
Amerika), plaatst deze in een breder perspectief en
deelt haar zorgen.
In de Gastscoop komt Cees Renckens aan het woord,
voorheen gynaecoloog en tot voor kort zeer bevlogen
bestuurslid van de Nederlandse Vereniging tegen de
Kwakzalverij. Hij vraagt onder andere aandacht voor
de aanpak van whiplash in andere landen. Oftewel
hoe een andere politiek leidt tot zeer verschillende
statistieken.
Door een onoverkomelijk misverstand treft u vandaag
de laatste bijdrage van N. Ooitgedagt aan -in andere
vorm dan u gewend bent- en daarna n.immermeer. De
auteur achter het pseudoniem maakt zichzelf bekend
en licht beargumenteerd de reden van zijn besluit toe.
De GAVscoop-redactie betreurt de omissie in GAVscoop
2020-1 (abusievelijk incomplete referentielijst onder

Carl a L e l ieveld
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Van het bestuur
The Day The Earth Stood Still
Kent u deze nog? De originele film dateert al uit 1951,
maar werd gevolgd door een remake in 2008. De
meest korte samenvatting is dat het leven op aarde
ten dode is opgeschreven, dat de wereldleiders er niet
in slagen om een en ander ten goede te keren en dat
het uiteindelijk de wetenschappers zijn die de planeet
moeten redden. Aan deze film moest ik denken toen
ik de eerste persconferenties rond COVID-19 zag. Ik
weet het, geen vrolijk begin van deze column.
Ik bezocht begin maart het ISPRM-congres in
Orlando waar ik een poster presenteerde. Het is niet
de eerste keer dat ik dit congres bezoek, maar de sfeer
was duidelijk anders. Gedurende het meerdaagse
congres namen de geruchten rondom een nieuw
virus dat zich snel over de wereld leek te verspreiden
toe. Dit had een duidelijk effect op de deelnemers: als
eersten werden de Amerikaanse collega’s gesommeerd
om terug te keren naar hun verblijfplaats en al snel
volgden de internationale collega’s hun voorbeeld.
In zalen waar normaliter makkelijk vijfhonderd man
aanwezig waren, kon je de aanwezigen uiteindelijk op
twee handen tellen. De impact was op dat moment
nog niet duidelijk, maar wel ontstond het gevoel dat
er iets broeide, dat de situatie duidelijk anders was
dan bij eerdere virus outbreaks.

kwetsbare groepen waaronder vooral ouderen raken
geïsoleerd en onderzoek wijst uit dat veertig procent
van de thuiswerkers stress ervaart. Dit nog los van
alle studenten die opgehokt zitten op hun kamers en
ouders die thuis hun kinderen onderwijzen terwijl zij
daarnaast proberen hun werk te verrichten en niet al
te geïrriteerd te raken door hun partner, die immers
nu ook hele dagen thuis zit. Inmiddels worden de
teugels iets gevierd, maar zij kunnen net zo snel weer
aangehaald worden, zoals recent opnieuw gebeurde
in Porto.
Ook voor onze sector heeft deze pandemie
behoorlijke implicaties. Denk bijvoorbeeld aan alle
zelfstandigen die moeite hebben om het hoofd
boven water te houden hetgeen ongetwijfeld stress
oplevert. De financiële sector geeft al aan dat er
minder hypotheken afgesloten worden en dat de
banken strenger zullen zijn bij het verstrekken van
de hypotheken en ook dit zal ongetwijfeld zijn
uitwerking hebben op onze sector. Zelf verwachtte
ik dat er minder ongevallen zouden zijn; we
reizen immers minder en er wordt ook minder op
gevaarlijke plekken gewerkt, maar dit blijkt niet het
geval. Sterker nog: het aantal verkeersongevallen is
niet wezenlijk afgenomen. Nu het openbaar vervoer
alleen voor noodgevallen gebruikt mag worden en
nu sommige mensen bang zijn voor besmetting in
het OV, zullen er waarschijnlijk meer mensen de auto
gaan gebruiken die dat eerder niet deden. Ik zou dan
ook graag eens in een kristallen bol kijken om te zien
hoe de situatie over zes of twaalf maanden is……….

De realiteit werd pas echt duidelijk toen ik in de
rij stond om te boarden voor mijn terugvlucht
en Donald Trump zijn vliegverbod aankondigde.
Paniek bij de piloten omdat ze niet wisten of ze nog
terug konden vliegen voor de lockdown en bij de
Amerikaanse passagiers omdat ze niet wisten of ze
nog terug zouden kunnen keren naar huis als ze toch
richting Amsterdam zouden vertrekken. Uiteindelijk
vlogen we na een aanzienlijke vertraging met een
meer dan halfleeg vliegtuig naar Amsterdam.
Inmiddels is duidelijk dat onze generatie getroffen
is door een pandemie van ongekende omvang.
Natuurlijk, we hebben vaker met dit soort gevaarlijke
virussen te maken gehad. De snelle verspreiding
over de gehele wereld is echter nieuw. Er zijn massa’s
verklaringen waaromvoor hoe aannemelijker dan
andere, maar het is evident dat de consequenties voor
ons dagelijks leven enorm zijn en dat zij niet op korte
termijn voorbij zullen zijn.

Om terug te keren naar de film die ik boven noemde,
terugkijkend op de afgelopen maanden denk ik dat
zowel politici (sommige meer dan anderen en dan
weet u wel wie ik bedoel) als wetenschappers hun
stinkende best hebben gedaan om helderheid te
bieden en een zorgvuldig beleid te voeren om het
virus in te dammen en om kwetsbare groepen te

Persoonlijk denk ik dat het een hele toer zal zijn
om ‘het nieuwe normaal’ langdurig te handhaven.
Mensen zijn nu eenmaal niet gemaakt om op
anderhalve meter te functioneren en de term
‘huidhonger’, waarbij wordt geduid op het missen van
fysiek contact, raakt al behoorlijk ingeburgerd. De
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beschermen. Zoals wel vaker lijkt de berichtgeving
in retrospectie niet altijd even consistent, waarbij
ik bijvoorbeeld wil wijzen op het wel/geen nut
hebben van het dragen van mondkapjes. Waar dit in
eerste instantie rigoureus werd afgeraden, is het nu
verplicht in het openbaar vervoer. Waarom mensen
in de Efteling wel naast elkaar in een achtbaan
mogen zitten en op de kermis niet is nauwelijks uit te
leggen net als het feit dat er geen vier personen in een
auto mogen zitten die niet in één huishouden wonen,
maar wel 300 mensen in een vliegtuig. Ook de cijfers
en statistiek worden in mijn optiek niet altijd even
consequent en transparant gepresenteerd en het
resultaat daarvan is dat mensen bang zijn, of in ieder
geval waren. De laatste weken lijkt men het immers
wat minder nauw te nemen met de regels. Stapsgewijs
worden de maatregelen wat versoepeld, maar steeds
met de waarschuwing dat deze weer aangescherpt
kunnen worden, mocht er een tweede golf komen.
Overigens lijkt me dat niet onwaarschijnlijk: ook
bij de gewone griep zie je immers steeds nieuwe
golven, dus waarom zou dit virus niet actief blijven.
Zolang er geen groepsimmuniteit is, zullen er nieuwe
besmettingen plaatsvinden en nieuwe mensen ziek
kunnen worden. We kunnen alleen maar hopen
dat er voldoende capaciteit in de gezondheidszorg
blijft en er niet, zoals in het verleden, opnieuw
bezuinigingsrondes zullen volgen.

wil realiseren in een land dat straks twintig miljoen
inwoners heeft. Daarnaast houd ik mijn hart vast
met betrekking tot de economische gevolgen die
de huidige maatregelen zullen hebben en die voor
de lange termijn nauwelijks te overzien zijn. Het
is geweldig dat het kabinet een forse hoeveelheid
geld beschikbaar stelt om mensen te steunen,
maar geld groeit helaas niet aan bomen, althans
dat heb ik altijd tegen mijn kinderen gezegd. Deze
miljarden zullen uiteindelijk weer terug moeten
stromen in de schatkist. Uiteraard wordt deze
gevuld door belastingbetalers en de combinatie van
werkeloosheid, hoge belastingen en een herstellende
economie is meestal geen gunstige voor de
koopkracht van mensen en herstel van de welvaart.
Zoals u inmiddels wel doorheeft maak ik me ernstige
zorgen over de gevolgen die de COVID-uitbraak zal
hebben, niet alleen op de korte termijn, maar zeker
ook op de lange termijn. Zorgen voor het welzijn
van de mensen, niet alleen financieel maar vooral
mentaal, zorgen voor onze vrijheid in handelen en
bewegen en eigenlijk of we überhaupt nog terug
kunnen naar de wereld zoals wij die kenden voor
COVID. Persoonlijk snak ik ernaar om weer gewoon
mensen te kunnen bezoeken, niet op anderhalve
meter, maar met een omhelzing en een zoen op de
wang, minimaal. Ik wil weer een feest kunnen geven
als mijn kinderen hun bachelors halen en reizen
zonder restricties. Gelukkig mag ik wel alweer naar
België om mijn chocola te kopen……..

De politiek probeert perspectief te bieden door
een aantal stippen op de horizon te zetten, echter
dan nog zijn de consequenties enorm. Congressen
kunnen niet plaatsvinden, althans niet zoals we
gewend zijn. Grote evenementen zouden pas weer
georganiseerd kunnen worden als er een vaccin
beschikbaar is, waarbij men ervan uitgaat dat dit
ook inderdaad gevonden zal worden. Ik zou wel eens
willen weten wat de plannen zijn als er geen vaccin
wordt gevonden, vooral omdat ik benieuwd ben
naar hoe men een anderhalvemetermaatschappij
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Vrijdag dertien maart, de dag van mijn terugvlucht,
voelt voor mij nog steeds als de dag dat de
aarde stilstond. Nu maar hopen dat het onze
wetenschappers wel lukt om de mensheid te redden.

Mo ni que Tolsma
Vo o rzi t t er GAV
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GASTscoop

Whiplash revisited
Recente casus met lage delta V
Door de ogen van ...
Dr. C.N.M. Renckens*

In een nog steeds niet beëindigde rechtszaak 2 werd
verzekeraar ASR, die betoogde dat het zeer ‘laag
energetische trauma’ niet de oorzaak kon zijn geweest
van de zeer uitgebreide aanhoudende klachten van
dit toen 13-jarig meisje, in een tussenvonnis in een
hoger beroep wederom veroordeeld tot betaling.
Het meisje zat (in 2010) achterin de nog stilstaande
auto van haar vader om naar school gebracht te
worden. De bestuurder van de achteroprijdende auto
verklaarde dat de auto met het meisje trager optrok
dan verwacht. Aan de beide auto’s was geen schade te
zien. De delta V bedroeg 3,4 tot 7,2 km/uur, maar het
hof Amsterdam stelde in navolging van de uitspraak
in eerste aanleg dat ‘de lage snelheid een oorzakelijk
verband met directe gezondheidsschade niet in de
weg staat’. ASR moet als aansprakelijkheidsverzekeraar
toch de letselschade betalen. Wel moet er op last van
de rechter nader onderzoek gedaan worden naar de
vraag of de gezondheidsklachten die de vrouw nu
nog ervaart gelinkt kunnen worden aan het trauma
van bijna acht jaar geleden. Een tussenvonnis van
2015 schetst een beeld van het afgrijselijke lot van
dit kind, dat met enige vertraging haar vmbodiploma haalde, terwijl zij ten tijde van de botsing
op de havo zat. Hier volgt een passage, afkomstig
van een arts, die moest bepalen of het meisje voor
een Wajong-uitkering in aanmerking zou kunnen
komen: ‘Cliënt claimt een algeheel onvermogen tot
functioneren in werk of op school. Zij weet niet of dat in
de toekomst nog zal verbeteren. Voor Wajong 2015 kan
iemand alleen in aanmerking komen als zij door ziekte/
gebrek volledig en duurzaam geen mogelijkheden heeft
tot arbeidsparticipatie en deze ook niet kan ontwikkelen.
Bij cliënt zijn na een ongeval in 2010 klachten (vooral
pijn in nek, schouders, rug en hoofd, naast concentratieen geheugenproblemen) ontstaan waardoor zij aangeeft
beperkingen te ervaren in het concentreren en zwaar
tillen. Lichamelijke activiteiten kosten haar moeite. Op
basis van de aangeleverde stukken constateer ik dat er
sprake is van ziekte/gebrek in de zin van de Wajong.
Echter, de hieruit voortvloeiende beperkingen zijn niet goed
objectiveerbaar en ondanks uitgebreid onderzoek blijkt uit
de aangeleverde stukken dat er geen ernstige afwijkingen
zijn gevonden. Bij onderzoek vind ik ten aanzien van het
concentreren geen afwijkingen. Ik vind wel behoorlijke
inconsistenties ten aanzien van de geclaimde beperkingen
in het geheugen. Deze acht ik derhalve niet plausibel.

‘Why should neck and back sprains fail to recover when
sprains in other parts of the body usually heal without
trouble? There is nothing special about neck ligaments and
muscles that can account for their failure to do so.’
Malleson A.1
Delta V
Een van de door mij genoemde kenmerken van
een modeziekte is de discrepantie tussen de
aanleiding/oorzaak van het ziektebeeld en de
gerapporteerde klachten. Het zogenoemde chronisch
postwhiplashsyndroom ontstond in ons land rond
1980. En momenteel zouden bij 20 á 30% van de
kopstaartbotsingen chronische klachten ontstaan,
die in plusminus de helft daarvan leiden tot
schadeclaims. Het slachtoffer benadrukt de ernst van
de klachten, hoopt op objectieve afwijkingen, die
per definitie niet aanwezig zijn en stelt dat men voor
de botsing nergens last van had. De verzekeraar van
de veroorzaker van de botsing is geïnteresseerd in
de vraag of het bestaan van het slachtoffer tevoren
wel zo rimpelloos was als er wordt gesteld (stond hij/
zij niet onder stress, waren er echt geen problemen
op het werk, of spanningen in de relatie, soms
eerder psychologische hulp gehad, etcetera) en hoe
aannemelijk het is dat ook een zeer lichte botsing tot
ernstige en aanhoudende klachten kan leiden? Een
hulpmiddel daarbij is het door een natuurkundige
vast te stellen snelheidsverschil voor en na de
botsing, welke waarde wordt uitgedrukt in kilometer
per uur en wel wordt weergegeven als delta V (Δ V).
Enigszins arbitrair werd afgesproken dat een Δ V van
kleiner dan 11 km/h (of 3G) geen verklaring kan
zijn voor een letsel met chronische nekklachten.
Voor de meeste medici is deze afbakening al veel te
vrijgevig, maar juristen zien dat anders en er zijn
inmiddels al boeken volgeschreven en internationale
symposia geweest over de vraag naar de ‘causaliteit’
van het chronische klachtenpatroon bij deze zeer lage
delta V-gevallen. Er zijn ook onderzoekers, die een
aanzienlijk hogere grens bepleiten en verdedigen.
* Dr. C.N.M. (Cees) Renckens, bestuurslid Vereniging tegen
de Kwakzalverij, vrouwenarts niet praktiserend.
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lasertherapie, elektrotherapie, tractie, ultrageluid,
shockwave en halskraag. Een aantal interventies
kan worden ‘overwogen’, terwijl oefentherapie
al of niet gecombineerd met mobiliseren en
manipuleren expliciet wordt aangeraden. De
nieuwe richtlijn laat ook de mogelijkheid open om
niet te behandelen als het beloop ‘normaal’ is. De
opstellers van de richtlijn hadden frequent overleg
met de achterban en ook met de huisartsen. Toch
volgde er in september 2017 een kritisch artikel van
ene Carel Bron, een gepromoveerd fysiotherapeut
verbonden aan het Radboudziekenhuis. Deze nam
het in een breedsprakig betoog op voor handhaving
van dry needling bij nekpijn. Hij verwees naar
de wetenschappelijke literatuur met trials (veelal
van matige kwaliteit) en ging geheel voorbij aan
het gebrek aan plausibiliteit dat een microtrauma,
aangebracht met een zeer dun acupunctuurnaaldje,
iets nuttigs teweeg kan brengen. Hij ging er
daarbij ook nog eens vanuit dat ‘musculo-fasciale
triggerpoints’ bestaan en een serieus target vormen
voor beïnvloeding van pijnklachten. Namens
de richtlijncommissie gaat Arianne Verhagen in
een bezonken reactie ‘Beste Carel’ in op diens
argumentatie. Nuchter constateert zij dat voor dry
needling eerst lokalisatie van het ‘triggerpoint’
noodzakelijk is, hetgeen niet betrouwbaar mogelijk
zou zijn. Ook lichamelijk onderzoek van de nek wordt
niet aangeraden, terwijl ze eindigt met de opmerking
dat het aanbieden van interventies waarvan de
effectiviteit onduidelijk is niet in het belang van de
patienten is.

In 2013 heeft zij haar vmbo-diploma gehaald (via
extra jaar). Dit duidt er eveneens op dat cliënt wel in
staat is tot concentreren en dingen kan onthouden
en reproduceren. Bij lichamelijk onderzoek vind ik
weliswaar geringe afwijkingen, maar geen objectiveerbare
functionele beperkingen.’ Het aantal experts en
behandelaars waaraan het meisje is blootgesteld
geweest is enorm, rechters, advocaten en verzekeraars
niet meegeteld: huisarts, kinderfysiotherapeut,
neuroloog, orthopeed, orthomanueel arts,
mindfullness therapeut, revalidatiearts,
natuurkundige, verzekeringsgeneeskundige en
psycholoog. In het arrest van 23 januari 2018
verordonneert het hof dat er een multidisciplinaire
groep moet worden samengesteld, waaraan ten
minste meegewerkt zou moeten worden door een
neuroloog, een neuropsycholoog, een psychiater
en een revalidatiearts, om te bepalen welk deel
van de klachten kan worden toegeschreven aan die
gebeurtenis van 10 juni 2010. Wat een opgave!
Richtlijnen beroepsverenigingen
De Nederlandse orthopedische vereniging NOV
kent het ziektebeeld chronisch whiplash syndroom
(in het Engels Whiplash Associated Disease, WAD)
niet en op de NOV-website is geen item te vinden
over deze kwaal. De Nederlandse Vereniging voor
Neurologie NVN heeft wel een richtlijn, getiteld
Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van mensen met
Whiplash Associated Disorder I / II, welke dateert van
2008 en die in 2016 ongewijzigd werd verlengd.
Op pagina twintig van de pdf-versie staat de
volgende verstandige passage: ‘De klachten van
het ‘chronisch whiplashsyndroom’ verschillen
nauwelijks of niet van die welke voorkomen bij
soortgelijke syndromen, zoals fibromyalgie, burnout
syndroom, environmental hypersensitivity en
van haar voorganger de ‘railway spine’. Slechts de
entree tot het klachtensyndroom is verschillend’. In
ruim zestig pagina’s passeren risicofactoren, nut en
onzin van behandeling en maatschappelijke impact
de revue. Net als in de NOV wordt ook binnen
de fysiotherapie de term ‘whiplash’ tegenwoordig
vermeden en de oude fysiotherapeutische
richtlijn Whiplash is vervangen door de richtlijn
Nekpijn, waarin met enig zoeken het begrip
‘traumagerelateerde nekpijn’ kan worden gevonden.
In het KNGF-blad FysioPraxis werd in 2017 druk
gediscussieerd over de nieuwe richtlijn (te midden
van artikelen met ronkende titels als ‘Oorsuizen’,
‘Indicatie voor fysiotherapie’, ‘Manuele therapie:
dood spoor of springlevend’, ‘Reconceptualisering
manuele therapie’; en een interview met professor
Lex Bouter na zijn benoeming tot voorzitter van het
Wetenschappelijk College Fysiotherapie WCF). De
nieuwe KNGF-Richtlijn Nekpijn vermijdt terecht de
catastroferende term whiplash en noemt een flink
aantal af te raden interventies als dry needling,
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Whiplash Reforms
Een van de andere door mij beschreven
kenmerken van een modeziekte is dat er biologisch
onverklaarbare geografische verschillen bestaan. Zo
kwam in de periode 1990-2013 in Nederland veel
bekkeninstabiliteit voor, terwijl het ziektebeeld bij
de Belgische zwangeren onbekend was. In Bergen
op Zoom liep de helft van alle zwangere vrouwen
met minimaal een bekkenband of kruk, terwijl de
aanstaande moeders in Wuustwezel nergens last
van hadden. Beroemd is ook de publicatie, van
Ferrari e.a.3, waarin wordt verklaard dat er zich in
Canada veel whiplashklachten voordeden, terwijl in
Litouwen, waar het ziektebeeld onbekend is, niemand
chronische klachten ontwikkelde. Desgevraagd
stelde 50% van de ondervraagde Canadese burgers
dat zij na zo’n botsing rekening zouden houden met
aanhoudende klachten, terwijl de Litouwers geen van
de aan whiplash toegeschreven klachten verwachtten.
In Litouwen heerste toentertijd geen zogenaamde
‘whiplashcultuur’. Deze voorbeelden dateren alweer
van enige tijd terug, maar dat zich deze geografische
verschillen nog steeds voordoen is duidelijk geworden
uit de statistieken van de internationale verzekeraar
AXA, die in zijn Whiplash Report 2013 opvallende
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bekend, dat de hervorming wederom uitgesteld zou
worden, nu tot 1 april 2021, gezien de onrust en
chaos die de coronacrisis momenteel veroorzaakt.
Ook in Nederland gaan enorme bedragen om in
deze business, al zijn exacte cijfers moeilijk te
vinden. De NVN-richtlijn uit 2008 noemt een
bedrag van jaarlijks 800 miljoen euro, uitgekeerd
wegens letselschade, waarvan naar schatting 40%
(320 miljoen euro) voor rekening van WAD komt.
Het gemiddelde schadebedrag voor letselschades
met WAD bedroeg toen € 16.500. In totaal werden
in 2002 92.387 nieuwe WAO-uitkeringen toegekend,
waarvan 5.522 wegens letsel (5,9%) en 1473 (1,6%)
wegens WAD (985 vrouwen en 488 mannen).
Binnen de categorie ‘letsels’ vormt WAD met 23%
verreweg de grootste groep. Van de 802.468 lopende
WAO-uitkeringen in 2002 waren er 43.523 (5,4%)
wegens letsel en 9518 (1,2%) toegekend wegens
WAD. WAD vormt de belangrijkste diagnose in
letselschadeprocedures en is de belangrijkste
oorzaak van verzuim na verkeersongevallen. De
indruk bestaat dat genoemde aantallen sinds
2008 ongeveer constant zijn gebleven. Voor onze
overheid is het nog geen aanleiding geweest om
het circus rond de whiplashslachtoffers uit de
private sector te halen en voorwerp te maken
van wetgeving. Daarvoor lijkt wel veel te zeggen.
Slepende zaken zoals de hierboven beschreven casus
met lage delta V zullen dan waarschijnlijk minder
voorkomen. Iedereen zoekt naar die onvindbare
ziekte en invaliditeit, terwijl de enige vraag die
beantwoord zou moeten worden luidt: “Why do
some people fail to fully recover after being jostled in
a car accident that should only cause a few weeks of
pain”?5 Over dit ‘causaliteitsvraagstuk’ wordt er
honderdmaal vaker geschreven en geconfereerd
door juristen, verzekeraars en arbeidsdeskundigen
dan door artsen. Maatregelen zoals voorgesteld in
Engeland zullen preventief werken, dat staat wel
vast. De werkgelegenheid in de verzekeringswereld
zal eronder lijden en dat terwijl men zich daar
thans al zorgen zit te maken over de impact die
de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s zou gaan
krijgen. Het is inderdaad niet uitgesloten dat
het hele fenomeen whiplash dan verdampt met
desastreuze gevolgen voor de werkgelegenheid en
omzetten in de verzekeringsbranche.

verschillen tussen Frankrijk en Engeland in het
voorkomen van chronische whiplash rapporteert. In
Engeland vormen whiplashclaims thans 78% van alle
schadeletsels in het verkeer, terwijl dat percentage
in Franrijk maar 3% bedraagt. De autopremie steeg
in Engeland tussen 2004 en 2011 met 100,2 % en
de verzekeraars lijden al die tijd verlies ondanks
de steeds maar stijgende premies. In 2013 leden de
gezamenlijke autoverzekeraars in Engeland een verlies
van 428 miljoen pond. De autopremies in Frankrijk
zijn 40% lager dan die in Engeland. De Britse regering
gaat nu ingrijpen en kondigde in 2017 haar Whiplash
Reforms4 aan, bestaande uit een viertal maatregelen:
A. Een aanzienlijke verlaging van de toegestane
uitkeringen bij klachten die binnen een á twee
jaar voorbij zijn.
B. Een vergelijkbare verlaging van toewijzing van
gemaakte advocatenkosten bij met name minder
ernstige schadeclaims. Die bedragen zijn veel
lager dan in ons land worden aangehouden in de
zogenoemde PIV staffel.
C. Medische beoordeling is voorbehouden aan
instituten, die deskundig en geregistreerd
zijn en die geen relatie mogen hebben met
schaderegelingsbureaus of advocatenkantoren.
D. Deals of schikkingen voordat er een onderzoek
door de onder C. genoemde experts heeft
plaatsgevonden zijn verboden.
De Britse regering verwacht dat de hervorming
zal leiden tot de besparing van 1 miljard pond per
jaar voor de verzekeraars, waardoor de premie per
motorrijtuig zal dalen met gemiddeld 40 pond.
Er zouden in de letselschadebranche zo’n 80%
minder banen nodig zijn, zowel aan de kant van de
belangenbehartigers als bij de verzekeraars. Thans
werken daar nog 44.200 mensen. Van die zijde is er
veel verzet tegen deze voorgenomen maatregelen.
Ze hadden begin 2018 moeten ingaan, maar de
parlementaire behandeling heeft ten gevolge
van de Brexit-agenda vertraging opgelopen en de
maatregel zou nu niet voor het najaar 2018 ingaan.
Verzet vanuit de bevolking en het parlement leidde
tot verdere vertraging, totdat in april 2019 werd
aangekondigd dat er vanaf oktober 2019 op grote
schaal proefgedraaid zou gaan worden, waarna de
hervorming op 1 april 2020 zou ingaan. Kort voor
die datum maakte de verantwoordelijke minister

Referenties:
1. Malleson A. Whiplash and Other Useful Illnesses: McGill-Queen’s University Press; 2005.
2. ECLI:NL:GHARL:2018:733.
3. Laypersons’ expectation of the sequelae of whiplash injury. A cross-cultural comparative study between Canada and
Lithuania. Ferrari R, Obelieniene D, Russell A, Darlington P, Gervais R, Green P. Med Sci Monit. 2002 Nov;8(11):CR728-34.
4. Whiplash Reforms in de UK. G. Denters. PIV Bulletin 4, oktober 2017 (te vinden op de PIV-website).
5. Julie Beck, “Chronic Whiplash is a Medical Mystery”. The Atlantic 30 maart 2016.

Belangenverstrengeling: geen.
Dit artikel is een geactualiseerde versie van een artikel in het juni 2018-nummer van het
Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij.
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De redactie ontving van collega Van Den Wildenberg de navolgende brieven. Hierover is contact met hem geweest. Met zijn
instemming worden deze hieronder geplaatst, gevolgd door de complete referentielijst horend bij het artikel : ‘Geen poot om
op te staan.’, die per abuis slechts gedeeltelijk was weergegeven.
Het in de brief van 03-05-2020 bijgesloten literatuuroverzicht is op onze site geplaatst.
De GAVscoop-redactie betreurt het oprecht dat collega Van den Wildenberg heeft besloten om zijn medewerking aan
GAVscoop in de vorm van zijn columns per direct stop te zetten. De GAVscoop-redactie spreekt haar hartelijke dank uit voor
zijn zeer lezenswaardige en gewaardeerde bijdragen in de voorbije jaren.


Redactie GAVscoop
gavscoop@gavscoop.nl
3 mei 2020

Geachte redactie,

Al 15 jaar probeer ik mijn kennis en ervaring als voormalig traumachirurg te delen met mijn
collegae medisch adviseurs, met als doel hun kennisniveau en deskundigheid op het gebied
van trauma te bevorderen. Dat doe ik o.a. door al ruim zes jaar ieder halfjaar een bijdrage te
leveren aan de GAVscoop als columnist N. Ooitgedagt.
Ik was dan ook verbaasd toen ik in het aprilnummer 2020 op pagina twee moest lezen dat
“mijn standpunt over CRPS a titre personnel” was.
Kan de redactie mij uitleggen, waarom deze toevoeging bij mijn bijdrage wordt gemaakt en
een soortgelijke introductie bij de inzendingen van de overige auteurs ontbreekt?
Deze toevoeging doet vermoeden dat de redactie twijfelt aan de inhoudelijke kwaliteit van
mijn bijdrage. Voor mij is in elk geval duidelijk dat het weinig zin heeft om te trachten uw
lezers bij te scholen als u op voorhand al aangeeft dat u afstand neemt van de inhoud. Ik
beëindig daarom per direct mijn medewerking en zal geen nieuwe bijdragen meer aanleveren.
Omdat bij mijn recente artikel een deel van de literatuur is weggevallen/weggelaten, doe ik u
hierbij, ter uwer informatie, een (onvolledig) overzicht toekomen van de research die er op het
gebied van CRPS/posttraumatische dystrofie/reflex-dystrofie in de afgelopen drie decennia in
Nederland heeft plaatsgevonden (zie bijlage).

In afwachting van uw antwoord,

Dr. F.A.J.M. van den Wildenberg, alias N. Ooitgedagt
Traumachirurg n.p.

Bijlage:
LITERATUUR CRPS in Nederland 1990-2020

PROF. DR. A.P. ALDENKAMP

NEUROPSYCHOLOGIE

DR. H.W.M. ANTEN

NEUROLOGIE

DR. A.J.A. DE LOUW

NEUROLOGIE

DR. M.J.H.M. HERPERS

VERZEKERINGSGENEESKUNDE

DR. F.A.J.M. VAN DEN WILDENBERG

TRAUMACHIRURGIE

POSTBUS 88 6430 AB HOENSBROEK, ZANDBERGSWEG 111 6432 CC
TEL:06-21107221
KVK:14086353

IBAN NL52ABNA0588390178
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											1 juni 2020

Betreft:
N. Ooitgedagt. Zijn standpunt over CRPS is a titre personnel.
Geachte redactie,
Inmiddels een maand geleden stelde ik u een vraag naar aanleiding van het aprilnummer.
Aangezien ik tot op heden nog geen antwoord van u op deze vraag mocht ontvangen, geef ik hierbij
een toelichting op mijn standpunt over CRPS.
Toen ik mij ruim 18 jaar geleden aansloot bij het korps medisch adviseurs ontdekte ik dat er zeer
veel kennislacunes waren met betrekking tot trauma en de behandeling daarvan. Ik besloot daarom
mijn kennis en ervaring in te zetten voor deze voor mij nieuwe beroepsgroep. Ik ben bijna 10 jaar
lid van de Onderwijscommissie geweest en heb even zovele jaren les gegeven bij de NSPOH aan de
opleiding tot verzekeringsarts. Afgelopen april zou ik samen met Jan Buitenhuis de 9e editie van de
Traumacursus hebben gegeven.
Maar ik ontdekte en ondervond ook dat er in deze beroepsgroep misvattingen bestonden, die
hardnekkig waren en niet gebaseerd op actuele en wetenschappelijke inzichten. Dat was voor mij
aanleiding om bijna zeven jaar geleden een column te gaan verzorgen in de GAVscoop. Hierbij
hoopte ik op een enigszins ludieke wijze, “ter leeringh ende vermaeck”, op een niet te strenge toon
én anoniem misvattingen te benoemen, bij te sturen en uw lezerspubliek te prikkelen hierover
na te denken. Dat alles ondersteund met verwijzingen naar proefschriften en publicaties in
gerenommeerde tijdschriften, waarvan het wetenschappelijk gehalte gecontroleerd en bevestigd was
en die ik zelf ook geselecteerd en gelezen had. Zoals u van mij gewend bent, zou u mijn 14e bijdrage
inmiddels al weer hebben ontvangen, maar dat station is nu gepasseerd.
Een van die onderwerpen is CRPS (ik zal hier deze door de IASP gehanteerde term hanteren voor
andere benamingen zoals posttraumatische dystrofie, reflex sympathische dystrofie etc.).
Ik heb het altijd onverteerbaar gevonden dat ik als traumachirurg nachtenlang osteosyntheses
verrichtte bij multitrauma patiënten, die redelijk goed uit de strijd kwamen, maar dat patiënten na
een polsfractuur t.g.v een CRPS met een blijvend afunctionele en pijnlijke ledemaat verder door het
leven moesten.
Ik heb gedurende twee decennia uitgebreid research-onderzoek gedaan naar CRPS. Daarbij heb ik
intensief samengewerkt met emeritus hoogleraar chirurgie Jan Goris in Nijmegen, met hoogleraar
revalidatiegeneeskunde Jan Geertzen in Groningen, met emeritus hoogleraar anesthesiologie
Wouter Zuurmond in de VU in Amsterdam, met hoogleraar neurologie Bob van Hilten in Leiden,
met hoogleraar pijnbestrijdinggeneeskunde Frank Huygen in Rotterdam, met emeritus hoogleraar
pijnbestrijdinggeneeskunde Maarten van Kleef in Maastricht en met de beide hoogleraren
experimentele neurologie Gary Bennett en Robert Schwartzmann in Philadelphia, die het diermodel
voor CRPS hadden ontwikkeld.
Ik heb twee proefschriften over CRPS begeleid, één in samenwerking met het Cardiovasculair
Research Centrum, het tweede met de afdeling pijnbestrijdinggeneeskunde, beide in Maastricht. Het
heeft geresulteerd in veel publicaties in gerenommeerde tijdschriften.
Gedurende mijn werkzaamheden als traumachirurg in het Academisch Ziekenhuis Maastricht had
ik een spreekuur waarop ik 100 nieuwe CRPS patiënten per jaar zag.
Jarenlang ben ik voorzitter geweest van een ideële stichting die het onderzoek naar de oorzaken
en de behandeling van CRPS financieel ondersteunde. Ik was adviseur van de Posttraumatische
Dystrofie vereniging. Ik ben momenteel een van de weinige experts die expertises doen bij CRPS
patiënten.
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Inmiddels is reeds lang bewezen dat er sprake is van een neurogeen inflammatiebeeld. Er worden in
de aangedane extremiteit interleukinen en Tumor Necrosis Factor- Alpha geïsoleerd, zeer krachtige
ontstekingsmediatoren die ook in septische IC patiënten kunnen worden aangetoond. Aan de
gezonde zijde ontbreken deze ontstekingsmediatoren.
Het viel mij met name op dat de term “disuse” plotseling frequent in discussies door collega
medisch adviseurs werd gebruikt. Daarmee zijn we terug in de vorige eeuw, toen CRPS- patiënten
verweten werd dat zij niet goed oefenden, hetgeen voor mij en de bovengenoemde hoogleraren
aanleiding was tot onderzoek naar de oorzaak van de klachten.
De term “disuse” is geïntroduceerd door Frölke c.s in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
in 2015. Hoofdredacteur Prof. Yolanda van der Graaf, die als epidemiologe haar literatuur wel kent,
heeft er destijds voor gekozen deze aangeboden inzending niet als een origineel artikel op te nemen,
maar als een opiniestuk. Als ik destijds gereageerd zou hebben met de mededeling dat ik het niet
eens was met de strekking van het artikel, had zij eenvoudig kunnen volstaan met het antwoord dat
het iedereen vrijstaat om zijn opinie te geven.
Echter toen ik mijn opinie gaf over CRPS in mijn recente column, moest ik verantwoording
afleggen. Publiekelijk. Zonder overleg vooraf. Kennelijk mag ik geen tegengeluid laten horen, zelfs
niet als dit wetenschappelijk onderbouwd is.
Hoe nu verder? Tijdens een telefonisch onderhoud met uw hoofdredacteur op 4 mei j.l, heb ik
aangegeven dat het u zou sieren als u mijn brief van 3 mei 2020 mét het volledig bijgeleverde
literatuuroverzicht in de volgende editie van de GAVscoop als ingezonden brief opneemt (zie uw
eigen suggestie op pagina 2). Dat zal dan mijn laatste bijdrage aan de GAVscoop zijn.
Het zal u hopelijk duidelijk zijn dat u naast een vaste auteur ook een trouwe lezer verliest. Een blad,
waarvan de redactie haar vooroordelen alleen maar bevestigd wenst te zien, wordt door mij niet
gelezen.

Dr. F.A.J.M. van den Wildenberg, voorheen N. Ooitgedagt
Traumachirurg n.p.
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‘Geen poot om op te staan.’
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Tucht en Zucht
A. de Vries
Deze keer een civiele zaak. Geen tuchtzaak zodat het
Tucht-deel dus niet wordt gevuld - hopelijk vergeeft
u het de schrijver - maar misschien geeft het u
aanleiding voor een zucht? Een bezwaarde zucht, dan
wel een zucht van opluchting?

waardoor hij zich b.ijvoorbeeld de datum van afstuderen
of het telefoonnummer van naasten niet meer kon
herinneren. Hij stak alle energie in zijn baan, deed niets
in het huishouden. Voetbal was gedaald van een hoog
niveau naar wekelijks een training en een wedstrijd.
Bij onderzoek merkte de expert op dat betrokkene zijn
verhaal goed gedetailleerd en chronologisch wist te
vertellen. Dit vormde een discrepantie met de ernstig
afwijkende scores bij oriënterend cognitief onderzoek.
De expert concludeerde dat er geen aanwijzingen waren
voor cerebrale beschadiging en dat een neurologisch
substraat ontbrak. Het klachtenpatroon paste bij een
whiplash associated disorder en de expert beschouwde
de cognitieve klachten als secundair aan een chronisch
pijnsyndroom. Op basis van de richtlijnen van de NVvN
konden, als gevolg van ontbreken van substraat, geen
beperkingen worden toegekend. Op basis van de AMA
6 concludeerde de expert tot een BI van 1% gehele
persoon.

Het achterliggende verhaal
Op 26 maart 2015 werd betrokkene met de auto van
achteren aangereden. Hierna meldde hij klachten
van nek, hoofd en rug, en tevens cognitieve klachten.
Voor het ongeval werkte betrokkene als zelfstandig
koerier en was hij HBO-student bedrijfskunde. Hij
studeerde begin 2017 af en startte enkele maanden
later in een functie als arbeidsbemiddelaar.
Partijen kwamen overeen een neurologische expertise te
laten verrichten. Tijdens dit expertise-onderzoek meldde
betrokkene naast nekklachten ook vergeetachtigheid,
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Het betoog van de WA-verzekeraar hield in dat het
ongeval van te geringe impact was om de klachten
te veroorzaken, want er was nauwelijks schade aan
het voertuig. Bovendien waren geen (medisch)
objectiveerbare afwijkingen vastgesteld en was sprake
van discrepanties op cognitief terrein. Tot slot werd
betoogd dat er geen schade was nu betrokkene kon
studeren, werken en sporten.

zijn klachten leiden tot beperkingen en dat
de verzekeringsarts bij uitstek geëquipeerd is
om die beperkingen vast te stellen, zodat een
verzekeringsgeneeskundig onderzoek noodzakelijk
is, merkt de rechter op dat dat echter niet is wat
van een verzekeringsgeneeskundige kan worden
verwacht. De inzet van een verzekeringsgeneeskundige
ligt pas in de rede indien en voor zover medische
klachten en medische beperkingen, en het causale
verband tussen die klachten en beperkingen vast
staan. Op basis van de medische expertise stelt
de verzekeringsgeneeskundige, een generalist,
vast in hoeverre de onderzochte, binnen de
bestaande medische beperkingen, nog kan worden
belast, hetgeen zich dan – al dan niet nadat een
arbeidsdeskundige is geraadpleegd – laat vertalen
in concrete beperkingen ten aanzien van taken,
bewegingen en bezigheden, in het kader van werk,
huishouden, studie etc. Van het inschakelen van een
verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige valt tegen
die achtergrond geen nuttig effect te verwachten.
Daarbij komt dat in dit geval de situatie met voltooide
studie, relatief goedbetaalde vaste baan, sport en
gezin, niet wijst op het nog bestaan van beperkingen
van enig belang.

Van de zijde van betrokkene werd het klachtenpatroon
voldoende onderbouwd geacht en werd een
verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een
arbeidsdeskundig onderzoek gevraagd om de schade
vast te stellen.
De relevante overwegingen van het College
De rechtbank zet de uitgangspunten uiteen:
- In principe hoeft eiser enkel te stellen, maar bij
gemotiveerde betwisting dient hij te bewijzen;
- Dat klachten naar hun aard subjectief zijn
betekent niet dat dat bewijs niet geleverd kan
worden. Van het bestaan van een subjectief
klachtenbeeld kan worden uitgegaan wanneer
dit beeld plausibel is en dat zal doorgaans het
geval zijn bij een consistent, consequent en
samenhangend patroon van klachten;
- Aan het bewijs van het causale verband mogen
geen al te hoge eisen worden gesteld. Ontbreken
van een specifieke, medisch aantoonbare
verklaring staat er niet aan in de weg. Het gaat
niet om medische, maar om juridische causaliteit.
Het bewijs zal veelal geleverd zijn, als komt vast te
staan dat betrokkene de gezondheidsklachten voor
het ongeval niet had, dat de gezondheidsklachten
door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt en dat
een alternatieve verklaring ontbreekt;
- Enige objectivering van subjectieve klachten
is wel vereist. Dat is het geval als kan worden
vastgesteld dat aannemelijk is dat klachten
reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet
overdreven zijn;
- Het komt aan op een rechterlijk oordeel (en niet
op een medische diagnose).

Wat is hieruit op te maken
Deze casus laat zien dat aan objectivering, vanuit de
visie van de jurist, steeds lagere eisen lijken te worden
gesteld. Waar het criterium luidt dat vastgesteld dient
te worden dat aannemelijk is dat klachten reëel, niet
ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn,
wordt dit nu uitgelegd als dat voldoende is wanneer er
geen of onvoldoende aanknopingspunten zijn voor het
tegendeel. Daar waar eerst actief onderzocht diende te
worden, lijkt nu ‘geen bericht, goed bericht’ te gelden.
Dat de expert inconsistenties constateerde maakt dat
kennelijk niet anders. Bedoelde de rechter werkelijk te
zeggen dat het klachtenverhaal zelf inconsistent moet
zijn om van overdrijven of voorwenden etc. te kunnen
spreken, en dat discrepanties tussen klachtenverhaal en
onderzoeksbevindingen daarvoor onvoldoende zijn?
Verder geeft de rechter aan dat wanneer een
klinisch specialist geen basis voor beperkingen kan
vaststellen, van inzetten van een verzekeringsarts en
arbeidsdeskundige dient te worden afgezien omdat
er geen zinvolle bijdrage van te verwachten is. Of de
rechter precies weet wat de positie, deskundigheid en
taken van de verzekeringsarts zijn, kan aan de hand
van de door geformuleerde omschrijving weliswaar
worden betwijfeld, maar dat lijkt niet af te doen aan
de conclusie dat wanneer een klinisch specialist geen
basis voor beperkingen ziet er geen rol is weggelegd
voor een verzekeringsarts. Wat is uw reactie: misschien
een bezwaarde zucht, dan wel een zucht van
opluchting?

In deze casus acht de rechter het bestaan van de
klachten voldoende aannemelijk omdat geen, of
althans onvoldoende aanknopingspunten bestaan
voor het oordeel dat klachten niet reëel zijn, ingebeeld,
voorgewend of overdreven. Dat de bevindingen bij
oriënterend cognitief onderzoek inconsistenties laten
zien impliceert, zonder nadere toelichting, niet dat
het klachtenpatroon inconsistent is. De rechter vat
de inconsistentie op als een voorbehoud (bij slechts
oriënterend onderzoek) over de precieze aard en ernst
van de cognitieve klachten.
Wat betreft de stelling van betrokkene dat
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Voor u gelezen
DE PEST

Het groeiend aantal zieken leidde tot de bouw van
noodhospitalen in scholen. De extra capaciteit was
binnen twee dagen bezet. Rieux stelde vast dat de
maatregelen onvoldoende waren en nam contact op
met de prefect en die met de regering. Die stuurde
een telegram: “Kondig af dat de pest heerst. Sluit de
stad.” Oftewel: lockdown.

Auteur: Albert Camus, Vertaling
Jan Pieter van der Sterre.
Uitgeverij: De Bezige Bij,
heruitgave uit 2020,
320 blz. Oorspronkelijk
verschenen in 1947 bij
Gallimard, Parijs.
ISBN 9789 4031 492 02

Vanaf toen was de pest een zaak van allen. Plots
werden de stadbewoners geconfronteerd met
gemis van geliefden die buiten de stad waren en
niet terug konden komen. Zelfs schrijven mocht
niet meer, omdat de bacil daardoor verspreid kon
worden. De stadbewoners kwamen anders in het
leven te staan. Ballingschap was het eerste gevolg
van de pest, een ballingschap in eigen huis.
Er waren mensen die zich verzetten tegen de
regels. Overeenkomsten met de coronacrisis zijn
niet te missen: de vele doden, de zoektocht naar
de oorzaak van de uitbraak en naar een vaccin, de
meningsverschillen van de artsen, het bijhouden
en verkondigen van de aantallen doden, de isolatie
en quarantaine, de verveling en het gedwongen
gescheiden zijn van familie en geliefden.

De ontwikkelingen na een
uitbraak van de (builen)pest
in 194. (sic) in Oran (Algerije),
een bijzondere stad met bijzondere mensen op
een bijzondere locatie, worden beschreven door
ooggetuige en chroniqueur dokter Rieux. Deze
ontwikkelingen tonen een meer dan frappante
gelijkenis met de recente gebeurtenissen tijdens
de actuele corona-pandemie. Camus vertelt bij
monde van dokter Rieux over de impact van een
levensbedreigende infectieziekte en van
een “lockdown” op de bevolking van de stad.
De vondst van een enkele dode rat, door de
conciërge geduid als een kwajongensstreek, blijkt
het begin van een exponentieel toenemend aantal
dode ratten. Al vrij snel geeft bureau Ransdoc
(voor inlichtingen en documentatie) in radiouitzendingen dagelijks melding van het aantal
dode ratten.
De dood van de conciërge aan een koortsende
builenpestaandoening markeert de overgang
van een periode van groeiende verontrusting en
verbazing naar paniek. Dokter Rieux wordt steeds
vaker geroepen bij patiënten met soortgelijke
verschijnselen, waar zij binnen korte tijd en op
vreselijke wijze aan overlijden. Remedie is niet
mogelijk, alleen het opensnijden van de builen.
Rieux is dag en nacht in touw is voor de zieken.
Rieux stelt zich in verbinding met collegae. Er is
een groeiend vermoeden, dat niemand durft uit
te spreken. Er komt een gezondheidscommissie.
Erkenning van de pest zou rigoureuze en strenge
preventieve maatregelen met zich meebrengen.
Een serum was er niet en zou uit Parijs moeten
komen. Het resultaat van statistische analyses
werd afgewacht. Zolang er geen zekerheid was,
was er bedenktijd. Intussen greep de koorts wild
om zich heen. Het stadsbestuur begon met het
ophangen van affiches met hygiënische adviezen
op weinig opvallende locaties. De media gingen
zich ermee bemoeien, die hadden het over cholera.
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De pest heeft een ingenieuze vertelstructuur.
Rieux is niet alleen één van de hoofdpersonen
van De Pest, maar ook de aanvankelijk naamloze
verteller van het verhaal van de epidemie. Aan
het slot van het boek verraadt een alwetende
verteller dat Rieux op het moment dat de ziekte
overwonnen is en de bevolking juicht, besluit om
het verhaal op te schrijven omdat hij getuigenis
wil afleggen van het onrecht dat de slachtoffers
is aangedaan en omdat ‘er in de mens meer te
bewonderen dan te verachten valt’. Dat klinkt
hoopvol, maar die hoop wordt een paar regels
later alweer de kop ingedrukt, omdat Rieux weet
dat er elk moment een nieuwe pestepidemie kan
uitbreken.
Hoe zal de coronacrisis zich verder ontwikkelen?
De regels zijn aanmerkelijk versoepeld, maar
we zijn nog niet ‘back to normal’. En trouwens:
wat is normaal? Voor de zekerheid houden we,
hiertoe aangespoord door premier Rutte vast aan
de anderhalvemetersamenleving en aan social
distancing.
Komt er een tweede golf? Is die beheersbaar?
In Camus roman zijn de pest en de overwinning
op de ziekte een metafoor voor de strijd tegen de
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nazi’s, ook wel de bruine pest. Camus schreef ‘De
Pest’ immers kort na de Tweede Wereldoorlog, maar
de beschrijving van de gefingeerde ontwikkelingen

tonen toch een opmerkelijke gelijkenis met de
recente realiteit.
C. L ellieveld

De scoop op …
M. van Zuylen en C. Lelieveld
Nico Croon, erelid NVVG

sinds lang gekoesterde wens zoals jongens die altijd
al piloot hebben willen worden. Het was meer een
afweging van: nou, wat zullen we eens gaan doen?
Het beta-aspect trok mij aan en het omgaan met
mensen, met het leven. Ik ging geneeskunde studeren
aan de VU, vooral uit praktisch oogpunt. Lekker
dichtbij mijn huis. En ik vond de VU een prima
universiteit. Ik heb de studie fluitend gedaan. Ik was
geen geregeld bezoeker van de hoorcolleges. Ik volgde
uiteraard wel de verplichte practica.
De co-schappen bij de VU waren erg interessant.
In tegenstelling tot hoe dat elders werd aangepakt
was er een grote mate van zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid, van zelf dingen mogen
doen. Ik bracht onder andere drie maanden door in
ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen voor
verloskunde. Als co-assistent had ik bij de meeste
co-schappen veel vrijheid om zelf te praktiseren.
Na mijn afstuderen in 1978 heb ik wat waarnemingen
als huisarts gedaan. Daarna ging ik in dienst.
In dienst wilde ik iets van betekenis doen, niet ergens
de een of andere loop gaan poetsen.
Toevallig was toen de eerste uitzending van
Nederland sinds lang (1953 Korea) gaande naar
Libanon.
Ik gaf mij op als vrijwilliger. Ik ben daar ruim acht
maanden geweest.

Nico, voor wie jou niet kennen, kun je ons iets
vertellen over jeugd en jonge jaren?
Ik zou eigenlijk in Zierikzee geboren worden. Dat was
precies tijdens de watersnood in 1953. Mijn ouders
werden toen door mannen in lieslaarzen geëvacueerd.
Zij zijn naar de regio Haarlem/Amsterdam gegaan
en ik werd geboren in het Binnen Gasthuis in
Amsterdam. In plaats van een Zeeuw ben ik dus een
Amsterdammer. Ik heb twee vijf jaar jongere broers,
een tweeling. Mijn ouders zijn daarna in het Westen
gebleven. Ik bracht mijn jeugd door in Wageningen.
Later zijn we verhuisd naar Leiden, want mijn vader
werd leraar oude talen op het gymnasium in Leiden.
Ik heb op dezelfde school twee klassen gedaan. Het is
nooit zo leuk als je vader op dezelfde school lesgeeft,
toch had ik daar geen last van. Mijn vader was een
bijzondere persoon, een erudiete man. Hij wilde altijd
samen met mij meedoen aan ‘Twee voor Twaalf’;
hij had veel parate kennis en ik zou opzoeken. We
zouden vast hoge ogen hebben gegooid. Helaas is het
er nooit van gekomen.
We zijn niet teruggegaan. Mijn ouders konden minder
goed aarden in Zeeland, zij waren waarschijnlijk
toch meer westerlingen. De ouders van mijn ouders
hadden roots in Friesland en in Groningen.
Na de eerste twee jaar gymnasium in Leiden
verhuisden we naar Amstelveen en daar bezocht ik
het Vossius gymnasium. Dat was een heel bijzondere
school, een topschool. Bijzondere leerlingen en
bijzondere leraren. De huidige top tien van bridgers
kwam bijna allemaal uit mijn klas. Ook topschakers.
En de zoon van Jan Blokker. Zelf was ik geen schaker,
maar ik heb wel lang gebridget.

Wat heb je gedaan in Libanon?
Ik was kapitein-arts. Er waren vier artsen, drie in
het hoofdkwartier, een in het zuiden. Ik zat in mijn
eentje in het zuiden bij de Charlie-compagnie. Toen
zat daar nu kolonel, maar toen kapitein Karremans,
die later in Srebrenica is geweest. Ik had een gebied
ter grootte van een kleine provincie, waar geen
enkele dokter meer was. Ik zorgde natuurlijk voor
de militairen, maar ook voor de burgerbevolking.
Dat was een heel bijzondere ervaring. We kregen
een soort van spoedcursus in oorlogschirurgie en
we moesten zelf besluiten wat we nodig hadden. We
overlegden met wat meer ervaren marinemensen,

Hoe ging het na het gymnasium?
Ja, wat toen? Ik had de beta-richting gevolgd en
ik dacht: wat vind ik leuk? De keuze was tussen
diergeneeskunde, biologie en geneeskunde. Het is
geneeskunde geworden. Het was geen roeping of een
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inrichten. Op zich een interessant aanbod. Ik heb
het niet gedaan. Als ik dat wel had gedaan was ik
vertrokken uit Nederland en zou ik de afgelopen
veertig jaar over de wereld hebben gezworven. Als je
dat doet kom je helemaal niet toe aan het opbouwen
van relaties of een gezin.

die -het moet gezegd- wat ouderwetse denkbeelden
hadden.
Ik moest heel veel zelf doen. Ik had geen couveuses.
Dus als zich een vroeggeboorte zou hebben
voorgedaan zou ik een probleem hebben gehad.
Gelukkig is dat niet gebeurd. Het was een soort
geïmproviseerde medische post, gehuisvest in een
klein hutje op minimaal honderd meter afstand van
de militairen en zo ongeveer op de rand van een
afgrond. Aan de andere kant zat majoor Haddad met
zijn trawanten. Dat waren christelijke falangisten,
echte rouwdouwers. Die hadden een Sherman-tank
ingegraven en die stond met zijn loop gericht op mijn
medische postje. Af en toe werden ze boos. Ik zei
tegen Karremans: doe iets tegen dat schieten.
Toen heeft hij afweermiddelen geïnstalleerd waar
ze wel respect voor hadden. Enfin, die lui waren
regelmatig dronken en dan begonnen ze te schieten
naar mij. Dan moest ik op de grond gaan liggen, want
dan vlogen de kogels dwars door mijn hutje heen.
Een enorme Rode Kruisvlag die ik had opgehangen
had geen effect, maar zodra Karremans dreigende
bewegingen maakte hielden ze wel op.

Hoe is het je vergaan na terugkeer in Nederland?
In relationele sfeer was ik terughoudend. Verder
heb ik mij begraven in werk. Het begon met een
jaar opleiding interne geneeskunde in het Militair
Hospitaal, maar dat vond ik niet zo aantrekkelijk. Ik
wilde liever gynaecoloog worden of dermatoloog.
Heel verschillende specialismen, maar beide
interessant. Gynaecologie heeft te maken met het
begin van het leven, dat vind ik bijzonder. Verder zijn
er aspecten van doen en van meer beschouwelijke
aard. Dermatologie heeft wat minder praktische
aspecten, maar de huid is een bijzonder orgaan, een
beetje de spiegel van de ziel.
Beide vakgebieden hebben een filosofische dimensie.
Zeker, en een filosofische invalshoek heeft mijn
interesse. Maar goed, we zitten qua tijd in 19791980 en in die tijd was het zeer moeilijk, zo niet
onmogelijk om een opleidingsplaats te vinden.
Toen herinnerde ik mij uit mijn studietijd het
co-schap bij het toenmalige GAK in Amsterdam,
gevestigd in het oude Raad van Arbeidgebouw aan
de Wibautstraat met van die paternosterliften die je
wel ziet in Charly Chaplinfilms en met eikenhouten
lambriseringen.
Dat vond ik allemaal interessant, maar ik vond ook
het werk van die mensen leuk toen ik dat co-schap
liep. Dus ik dacht: ik ga bij het GAK werken en dan
zie ik wel. De arbeidsomstandigheden waren heel
goed, je kreeg direct een nieuwe auto aangeboden.
Ik werd uitgenodigd op het hoofdkantoor. Dat
was gehuisvest op een aparte verdieping, waar ook
gedineerd kon worden.

Heb je later problemen van de uitzending naar
Libanon ondervonden?
Nee, niet echt. Na een operatieve behandeling had ik
wat flashbacks, maar dat is het enige, sindsdien heb
ik nooit meer last gehad. Terwijl ik wel bij een aantal
incidenten betrokken ben geweest. Voor een ervan is
dertig jaar later een onderscheiding gegeven. Als je na
dertig jaar aan vijftien tot twintig betrokkenen gaat
vragen hoe het allemaal gegaan is krijg je vijftien tot
twintig verschillende verhalen, weliswaar met een
rode draad, maar geen exacte weergave van hoe en
wat. Dat is dus een onderscheiding van het leger en
niet van de koning geworden.
Zo te horen was je de enige arts in zwaar geschut. Dat
duidt op onverschrokkenheid. Toch praat je er heel
onbevangen over.
Nou ja, inderdaad, ik heb veel geleerd en ik heb
spannende tijden meegemaakt. Het is uiteindelijk
allemaal goed gegaan en daar ben ik blij om. Maar
het had op veel momenten heel anders kunnen
lopen. Je kunt nooit sturen hoe je reacties zijn onder
oorlogsomstandigheden.

Wat vond jij aantrekkelijk in de GAK-stage?
Het brede en het sociale aspect vond ik interessant,
niet alleen de geneeskunde, maar van alles eromheen.
De geneeskundige aspecten waren ook interessant,
want in de Ziektewet had je te maken met heel veel
acute ziekten.
Mijn rayon bij het GAK was de binnenstad, dus de
grachtengordel, de Jordaan en later de Eilanden. Dat
was een bijzondere omgeving met veel prominenten.
Allerlei bekende figuren uit radio-, televisie en
de theaterwereld. Het kwam regelmatig voor dat
ik iemand had gezien op het Ziektewetspreekuur
en dat de volgende dag in de krant stond dat de
onemanshow van die persoon die dag niet doorging
op doktersadvies. Dat was mijn advies, best apart.
In die tijd waren er ook orthopedisch chirurgen
en neurologen in dienst van het GAK. Ik had een
collega, psychiater Eddy de Wind, Auschwitz-

Jij bent lichamelijk en geestelijk ongeschonden
teruggekomen.
Dat klopt, maar toch wel getekend. Want van
diegenen die in oorlogsomstandigheden zijn geweest
heeft het vertrouwen in de mensheid een deuk
opgelopen. Eenmaal terug in Nederland merkte ik
de eerste jaren dat mijn vertrouwen in mensen was
geschaad, dat gold voor iedereen en dat heeft wel
effect gehad op mijn leven.
Mij werd daarna gevraagd om inrichter te worden
bij de Verenigde Naties, dan kun je vredesexpedities
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Waar zitten we nu ongeveer in de tijd?
Het is nu eind tachtiger jaren. Toen kreeg ik een
aanbod van medisch adviseur Kagenaar van het GAK
om een promotietraject te gaan doen, samen met
Sjoerd Langius. Ik was toen al heel actief in de NVVG.
Kagenaar was secretaris-generaal van de KNMG. We
kenden elkaar al heel goed.
Onze promotie in 1993 was een van de
eerste promoties op het gebied van de
verzekeringsgeneeskunde. Een aantal hoofdstukken
vind ik nog steeds heel mooi.

overlever, inmiddels overleden. Hij kon mensen
op heel korte termijn zien en sprak ze een beperkt
aantal malen (maximaal driemaal) , waarna ze heel
vlot aan het werk konden. Voor die prominenten in
mijn praktijk was die vlotte snelle hulpverlening heel
belangrijk. Dat was een prima samenwerking met die
medisch specialisten. Die brachten veel bijzondere
expertise in, onder andere de fracturenstatistiek van
het GAK; die is wereldvermaard. Het GAK heeft op
enig moment afscheid van ze genomen.
Ik vond de juridische aspecten in de werkzaamheden
in het kader van de Ziektewet interessant en ik dacht
dat het misschien wel leuk was om iets in de richting
te gaan doen. Daarom ben ik vrij snel rechten erbij
gaan studeren. Notariaat sprak mij aan, maar dat
duurt heel lang.
Ik heb rechten gestudeerd bij de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. Ik studeerde naast mijn werk; met
het werk was ik vaak rond drie uur ‘s middags
klaar. Ik combineerde de richtingen privaatrecht en
sociaal-juridisch recht, dat kon alleen in Rotterdam.
Dat is de bakermat van de sociale advocatuur.
Men beschouwde mij daar als de gebaarde duivel,
want ik was die dokter van het GAK, dus een
tegenstander. Gelukkig brak het ijs vrij snel en
had ik een leuke tijd. Zo heb ik samen met een
collega de stadsvernieuwing in het Oude Westen
van Rotterdam in de zestiger jaren onderzocht. Dat
mondde uit in een artikel in de krant en in een
schandaaltje. Het echte studeerwerk vond plaats in
de weekenden. Dus ik was eigenlijk de hele week
bezig.
In de tijd dat ik werkte als verzekeringsarts heb ik
veel geleerd van de collega’s van de Wibautstraat,
daar zat een aantal mastodonten bij die dat werk al
deden sinds de zestiger jaren. Die verrichtten toen
nog zestig bezoeken op een dag, onvoorstelbaar.
In mijn tijd (tachtiger jaren) deed ik zo’n vijf
huisbezoeken na het spreekuur.
Wat Jan Hoevenaars ook al zei: het had wat
veterinaire aspecten. De in die tijd zogeheten
gastarbeiders hadden nogal eens maagklachten. Als
verzekeringsarts kon je een maagfoto aanvragen.
Als er een maagzweer werd aangetoond kregen
ze een uitkering, anders niet. Helicobacter pylori
kenden we toen niet.
Op enig moment deed het volledig bedrijfsgerichte
werken zijn intrede. Het GAK liep daarin voorop.
Ik kreeg acht bedrijven in Amsterdam. Het
was heel succesvol. Maar de minister vond het
concurrentievervalsing, dus na vier tot vijf jaar
werd het afgeschaft. Vond ik jammer, want ik
heb daar veel geleerd, onder andere in een cursus
bij TNO hoe je een RIE (Risico Inventarisatie en
Evaluatie) maakt. Liep ik met een camera rond in
een fabriek, maakte ik een film van drie kwartier
voor de managers. Die konden het na tien minuten
niet langer aanzien, het was te erg, zij liepen de zaal
uit. Enfin, dat heb ik een aantal jaren gedaan.
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Wat was het onderwerp van jouw promotieonderzoek? En de uitkomst?
Het onderzoek bestond uit drie delen. Het was vier
jaar lang pionieren en ploeteren. Tegenwoordig
kom je in een bestaand traject als je een promotieonderzoek gaat doen, dat was toen anders, wij
moesten alles zelf bedenken.
Het meest omvangrijke eerste deelonderzoek was een
enquête-onderzoek onder verzekeringsartsen van de
bedrijfsverenigingen naar attitudes en werkstijlen
(bij voorbeeld behandelen of meer technisch) en
beïnvloedende factoren. De uitkomst van dit eerste
deel was dat er vier verschillende werkstijlen zijn
bij verzekeringsartsen van de Ziektewet en dat er
beïnvloedende factoren (bijvoorbeeld het effect van
leeftijd of geslacht) op de werkstijl zijn.
We gebruikten een geavanceerd statistisch model en
we moesten een halve studie psychologie doen om
dat in elkaar te zetten. Het was een bijzonder causaal
model. Het waren geen correlaties, maar positieve of
negatieve effecten van de ene op de andere factor.
Het is gelukt om het model statistisch te bewijzen,
het is heel spannend geweest. Het kostte veel zweet,
want het draaide op de computers van de GMD. Die
stonden in Hengelo. Overdag maakten we tekstinput
en dat ging ’s avonds naar de computer toe. De
volgende ochtend kregen we de melding ‘error’. En
dat zes weken lang. Toen we informeerden in Hengelo
bleek dat iedere dag een uur nadat wij ons document
hadden gestuurd de computer gebackupt werd waarbij
alles werd weggegooid.
Het tweede deelonderzoek ging over de
leiderschapsstijl van de verschillende
bedrijfsverenigingen: wat doen ze om de kwaliteit te
verbeteren?
Het derde deelonderzoek was onder honderd klanten
van de Ziektewet naar hoe zij de dienstverlening van
verzekeringsartsen ervaren. De uitkomst was dat er
twee dimensies waren te onderscheiden, een was
een sociale dimensie (die dokter begrijpt mij goed),
de andere was meer technisch (die dokter weet heel
goed wat mijn ziekte inhoudt). Er was een negatieve
correlatie, dus de ene dokter was heel goed in het ene,
en de andere in het andere.
Onze conclusie was dat de ideale verzekeringsarts
beide combineert. Lachend: dat was niet de uitkomst
van dit onderzoek.
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terecht bij de particuliere verzekeringsgeneeskunde.
En dat bevalt voor 200%.
Het GAK vond ik een goede club, de beste. Er was
een directeur, Barendse, met wie ik later van doen
had in het Genootschap van Sociale Zekerheid,
een belangrijk gremium. Niemand kent het, maar
het heeft veel invloed. Het Genootschap doet
beleidsachtig werk, op een filosofisch niveau, maar
ook wel bestuurlijk-technisch. Dan had je nog de
Raad voor het Regeringsbeleid, dat is de formele
pendant ervan.
Enfin, Barendse was opgeklommen van (oneerbiedig)
‘krullenjongen’ naar directeur van het GAK, Hij had
kennis van zaken en hij liet de medici hun gang
gaan. Hij keek er wel naar, liet ze hun ding doen.
Mijns inziens is dat het beste model. Leidinggeven,
niet beknotten. Ik denk dat de sociale verzekering
daar nog steeds last van heeft. Ik zie veel stagiaires
van het UWV. Het verschilt nogal per kantoor. Maar
ik denk wel dat dat een van de oorzaken is voor het
enorme verloop en daarmee voor de capaciteit en de
opleiding. De consequentie is dat je als organisatie
voortdurend mensen moet opleiden, dan ben je niet
goed bezig.

Hoe ging het verder?
In de negentiger jaren werd ik medisch adviseur bij
het GAK. Het GAK was inmiddels gefuseerd met de
GMD. Ik heb een jaar of drie stafwerkzaamheden
voor het GMD gedaan, gedetacheerd vanuit het GAK.
Het was de bedoeling dat ik de wetenschappelijke
afdeling van de GMD van professor Timmer over zou
nemen, ware het niet dat die afdeling bij zijn vertrek
werd opgeheven. Dat was een flinke tegenvaller. Wat
ik wel van hem heb geërfd is het Tijdschrift voor
Verzekeringsgeneeskunde, het toenmalige TVG.
Na een jaar vond fusie plaats met de bedrijfsartsen
en ontstond het Tijdschrift voor Bedrijfs- en
Verzekeringsgeneeskunde (TBV).
Ik heb het businessplan geschreven en een redactie
geformeerd, het was een supergoed project. In totaal
was ik twintig jaar hoofdredacteur. In de begintijd
deden we alles zelf (artikelen, redactie, lay out), we
hadden alleen een drukker. Dat was een prachtige
tijd met heel leuke en originele mensen. Ieder jaar
retraites voor nieuwe ideeën. Het enige waar ik nu
nog bij betrokken ben is het TBV-congres.
In totaal was ik zo’n vijftien jaar medisch adviseur
voor GAK, GMD en UWV. Er is veel opgebouwd. We
gingen de kantoren monitoren op kwaliteit. Was
nooit eerder gedaan. Voor een volledig beeld kwam
er een arbeidsdeskundig adviseur bij en een juridisch
adviseur. Het werd een team-effort.
Verder hield ik mij bezig met stafcoaching en beleid
maken voor GAK en UWV.
Uiteindelijk heeft UWV gekozen voor één medisch
adviseur en werd ik regio-staf arts.
De laatste jaren bij UWV had ik daarbij de
aandachtsgebieden medische aspecten van
de Ziektewetuitvoering, internationaal,
de dienstverlening voor de gemeente en
beroepsgeheimachtige dingen. Daarnaast was ik
als districtsarts verantwoordelijk voor Amsterdam,
Haarlem en Alkmaar. Best een aardige tijd hoor,
maar na 32 jaar werken voor de sociale verzekering
begon het toch te kriebelen. Rond 2008-2010 waren
er twee commissies geweest, de commissie Buurmeijer
(de GMD moet worden opgeheven en de sociale
verzekering/WAO moet anders) en de commissie
Donner (psychische arbeidsongeschiktheid en de
nieuwe WAO).
Ik zat toen in dat netwerk. Een van de aspecten
was: hoe zit het met de discretionaire bevoegdheid
van de verzekeringsarts? De SER had voorgesteld
om een lijst van ziektes te maken; bij een bepaalde
ziekte hoorde een bepaald percentage. Ik meende
toen dat een dergelijke lijst tot rechtsongelijkheid
zou leiden, want een ziekte is niet equivalent
met arbeidsongeschiktheid. Er is gewoon een
beoordelende functie nodig. De WIA is daaruit
voortgekomen en de verzekeringsgeneeskundige
protocollen. In die tijd kwam ik Jan Bronsema uit
de particuliere sector tegen bij de Gezondheidsraad.
Van het een kwam het ander en zo kwam ik in 2012
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Is deze ontwikkeling voor jou teleurstellend, omdat je
daar zo veel tijd in gestopt hebt?
Nou nee, dat vind ik niet teleurstellend, want ik
heb er altijd prettig kunnen werken. Maar als je
grote professionaliseringsstappen wilt zetten binnen
UWV dan mag je van goeden huize komen. Dat is
nu de taak van Herman (Kroneman). Ik denk dat
het moeilijk is. Ik heb zelf alle ruimte gehad om
dingen erbij te doen. Kennen jullie het Handboek
‘Arbeid en Belastbaarheid’? Met die roze kaft? Jan
Willem Kooten, Han Willems en ik vormden de
hoofdredactie. Zijn we in de negentiger jaren mee
begonnen. De uitgever Bohn Stafleu vond ons
handboek een van de beste die ze ooit hadden
gemaakt. We hadden er zelf enorm veel lol in. Jan
Willem Kooten, een genie, nu rond de tachtig jaar,
heeft een aantal artikelen in Nature gepubliceerd,
onvoorstelbaar. Hij werkte bij de GMD, naaste
medewerker van Timmer. Hij heeft heel veel
geschreven voor TBV. Was een mooie tijd. We hebben
wel iets neergezet.
Maar goed, de overstap naar a.s.r. was verfrissend.
Het teamwork bij de sociale verzekering was mager.
Dat is bij de particulieren veel beter uitgebouwd. Het
begint al bij een preventieve melding. Je kunt een
band opbouwen met iemand. Een WIA-beoordeling
is een soort ‘hit and run’-gebeuren. Je kunt iemand
niet echt beïnvloeden, nog los van het feit dat ze
de herbeoordelingen logistiek niet op orde hebben.
Beïnvloeden van iemands re-integratie is een enorme
opgave.
De mogelijkheden bij a.s.r. zijn groter, ook op het
gebied van professionalisering. Alles is mogelijk, als je
het maar goed onderbouwt.
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constante temperatuur van 22-23 graden, dus die
zouden niet lang hebben overleefd in de huiskamer.
Ga daar maar aan staan. Ik had een gematigde kas,
maar ik moest in de winter gigantisch stoken.

In de tijd bij UWV heb ik samen met
Herman Kroneman het Kenniscentrum
Verzekeringsgeneeskunde opgezet. Tjibbe Joustra,
afkomstig van het Ministerie van Landbouw was
erg enthousiast en wilde graag een professor naar
analogie van de situatie in zijn sector. Logisch toch?
Joustra viel later over de goudenkranenkwestie.
Maar zijn opvolgers vonden het ook belangrijk,
dus dat Kenniscentrum kwam er. En het floreert
nog steeds. Daarna is Groningen erbij gekomen als
academisch centrum voor de particulieren en zij
doen veel samen. Op het gebied van wetenschap is
er heel veel neergezet. Wetenschap is een langzaam
draaiend wiel, dat kost tijd. Een van de uitdagingen
is om een academische werkplaats te vestigen, zoals
de huisartsen en de medisch specialisten ook gedaan
hebben. Sponsoring is lastig voor ons. Moet komen
uit de premies. Universiteiten zien het niet als
primaire taak.

Was het een sport, een uitdaging?
Jazeker, natuurlijk. Ik had bijvoorbeeld een paar
Stanhopia’s, afkomstig uit Zuid-Amerika, die groeien
in een spagnum (mandje). Die maken knoppen en
die boren zich recht naar beneden. Dus je hebt dan
een tros van bloemen, net een soort van vogels.
Nou, dan zat ik te kijken naar die knoppen die steeds
groter werden en o wee de slak die zich verstoutte in
de buurt te komen. Oorlog!
Op enig moment is het houden van een kas niet
vol te houden. Het beste kun je een hele grote kas
hebben, dan is de homeostase gemakkelijker te
bereiken. Maar ik had een vrij kleine kas, dus ik was
steeds in de weer met luchten en verstuiven, dat
was geen doen. Maar ik vond het toen leuk om te
doen. In die tijd heb ik ook bonsai gekweekt, van die
kleine bomen. Ik heb er nog twee van over, die staan
in de tuin, een lariks van 50 jaar oud en een pinus
pentaphylla, dat is een Japanse.

Voel je je wel serieus genomen?
Door de universiteiten niet nee, qua financiering niet
in ieder geval. Ik denk wel dat het groeit. Ze hebben
de verzekeringsgeneeskunde nu een deeltje van de
artsenstudie gemaakt. Dus langzaam komt er meer
aandacht voor.

En je had het eerder over fietsen.
Ik heb veel beklimmingen gedaan in het buitenland.
Tot vrij kort geleden. De laatste beklimming was de
Etna. Een jaar tevoren hadden een vriend en ik de
Stelvio beklommen.

Is er naast je werk/onderzoek ruimte voor andere
interesses?
Jazeker. Ik heb in het verleden orchideeën gekweekt
in een kas. Een zeer interessante hobby. Zeer
tijdrovend, je kunt niet met vakantie als je geen
waarnemer vindt. Orchideeën zijn fascinerende
planten, die zijn anders dan andere planten.
Orchideeën zijn epifyten, dat betekent dat zij leven
op een plant. Het zijn geen parasieten, want ze leven
niet van andere planten. Ze hebben geen grond
nodig. Zij klemmen zich met hun wortels om een
plant. Verder is hun wijze van voortplanting heel
bijzonder. Ze zijn geëvolueerd op een bepaald insect.
Ik heb daar echt heel veel aan gestudeerd.
Ik kan mij niet precies herinneren hoe die fascinatie
is ontstaan. In Amstelveen had ik een kas. Inmiddels
niet meer.

Zo te horen heb je je reserves ten aanzien van de
medemens overwonnen.
Gelukkig wel, ja. Ik ben nu twintig jaar samen
met Ivette; in 2009 zijn we getrouwd. We
hebben elkaar tijdens een cursus ontmoet. Zij is
natuurgeneeskundige. Zij viel op.
Zij had drie kinderen en daardoor ontwikkelde
zich een ouderfunctie. Inmiddels zijn er drie
kleinkinderen. Een van de kinderen heeft een zeer
succesvol bedrijf in design/binnenhuisarchitectuur
in München; daar gaan we binnenkort naar toe, want
die hebben sinds februari een dochtertje.
Ben je nog steeds actief?
Zeker. In de tijd bij a.s.r. ben ik een eigen bedrijf
begonnen. Samen met mijn vrouw en een
partner wilde ik een bedrijf starten in patiënten
communicatiesupport. Wij signaleerden dat heel
veel informatie tijdens gesprekken met artsen door
cliënten niet gehoord wordt. Dat geldt vooral voor
slechtnieuwsgesprekken. Het lag in de bedoeling om
mensen te trainen om bij zo’n gesprek aanwezig te
zijn en er later een verslagje van te maken. Een goed
en levensvatbaar concept, alleen is het een moeilijk
verdienmodel, want het is heel moeilijk om een
plaats te krijgen in het basiszorgpakket. Het is er niet
van gekomen, mede doordat er onenigheid ontstond
met de derde partner. We waren zo gedesillusioneerd

Orchideeën zijn toch hele makkelijke planten?
Nee, echt niet hoor. Vroeger waren het botanische
orchideeën, die kwamen uit de Andes, uit Afrika
of uit de Himalaya, dat was voor de tijd van de
gekweekte hybride orchideeën.
Ik ben er al een tijdje uit, maar er zijn ongeveer
25.000 botanische soorten en vele honderdduizenden
soorten hybriden. De laatste zestig jaar is met
een aantal soorten net zo lang gekruist totdat ze
bestand waren tegen het huiskamerklimaat. Een
maanorchidee die je nu bij Albert Heijn koopt is
veel resistenter dan de planten van toen, want die
kwamen rechtstreeks uit Indonesië. Die hadden een
luchtvochtigheid van tachtig procent nodig en een
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Wat doe jij om energie te krijgen, om je op te laden?
Ik moet inderdaad oppassen dat ik niet te veel doe.
Ik houd van fietsen, op de racefiets, maar ook van
gewoon fietsen. We hebben een jaar of drie geleden
een huis gebouwd in Veghel. Er is een grote tuin bij.
Daar hebben we pas een ven gemaakt. Er zijn nu al
heel veel libellen. En er heeft zich een scholeksterpaar
gevestigd. Verder hebben we steenuilen met een
nest. De kleintjes oefenen met vliegen in onze tuin.
Fantastisch om te zien. Vindt de poes ook. De tuin
geeft voldoening.

dat we niet de puf hadden om er samen mee door te
gaan. Ik heb mijn bedrijf later een andere invulling
gegeven. Ik adviseer nu in letsel en in AOV. Verder
geef ik les op de Radboud Universiteit en ik treed af
en toe op als gerechtelijk deskundige voor de Centrale
Raad van Beroep en de rechtbank Arnhem. Sinds kort
doe ik ook zorgregreszaken voor een klein bedrijf.
Hoe ziet jouw toekomst eruit? Heb je daar ideeën
over?
Sinds 1 april jongstleden ben ik gepensioneerd, maar
ik werk op verzoek nog een half jaar door (twee dagen
per week) voor a.s.r..

Je zei eerder dat je affiniteit hebt met filosofie. Kun je
daar een voorbeeld van geven?
In mijn adolescentie was ik erg geïnteresseerd in
soefisme. Een aantal jaren later ben ik vrijmetselaar
geworden. De laatste 15 jaren ben ik niet meer actief
hierin. Wel een mooie beweging. Vrijmetselarij is
‘ken u zelve’, dus aan jezelf werken met rituelen.
Het is geen gesloten gemeenschap, wel een
besloten gemeenschap. Dus je moet opgenomen
worden, ingewijd. De klassieke vrijmetselarij is een
herengenootschap, maar er zijn nu ook gemengde
loges en vrouwenloges.
Het is niet gebonden aan een geloof, al denk ik dat
het voor atheïsten/agnosten moeilijk is. Zelf ben ik
religieus, maar niet kerks. Een van de aardige dingen
binnen de vrijmetselarij is dat er diplomatieke en
beleefde omgangsvormen zijn. Je hoeft het niet
met iemands standpunt eens te zijn en dat wordt
op prettige beleefde wijze gecommuniceerd. Dat
heet compareren, het zijn comparities. Die rituelen
bestaan al eeuwen. Qua formulering is het iets
gemoderniseerd. Dat zijn langzame processen. Er zijn
verschillende functies binnen de vrijmetselarij. Ik
heb er een aantal bekleed.
En sinds een jaar of acht ben ik lid geworden van
(service)Club 51 in Den Bosch. De leden werken voor
goede doelen. Twee keer per jaar nemen we bewoners
van een verzorgingshuis mee uit.

Wanneer ga je wel met pensioen?
Goede vraag. Ik ben bezig met diverse dingen,
onder andere een groot project voor de GAV-NVVG
over de toekomst van de verzekeringsgeneeskunde.
Veel verzekeringsartsen werken voor het UWV. Het
UWV heeft een capaciteitsprobleem en kan moeilijk
mensen vinden. Dus er ontstaan wachtlijsten.
Mogelijk kan taakdelegatie soelaas bieden. Het
capaciteitsorgaan heeft voorzien dat er in 2025
ongeveer 350 verzekeringsartsen over zijn in
Nederland. Er zijn er nu ongeveer 800 bij het UWV
alleen. Dus tijd voor de NVVG voor alternatieven
en om ‘out of the box’ te gaan denken. Hoe kunnen
we de kwaliteit verbeteren en tegelijk de capaciteit
vergroten? Geldt voor publiek en privaat.
Ik ben de trekker van het project. Op 1 september
wordt een advies verwacht.
En je bent ook nog begeleider van een onderlinge
toetsingsgroep.
Ik ben lang voorzitter van het IMA (intervisie
medisch adviseurs) geweest en momenteel nog steeds
van een groep medisch adviseurs letselschade.
Het laatste project voor de NVVG waar ik aan mee
heb gewerkt was EIF. Daar heb ik veel energie in
gestopt, met name het toetsboek en de KPB, de
kritische prestatiebeoordelaar.
Eigenlijk is het omgekeerde aan de hand in
vergelijking met vroeger. Vroeger waren de
verzekeringsartsen in de lead voor wat betreft
opleiding en monitoring van kwaliteit. Maar
dat is de afgelopen vijf tot tien jaar veranderd;
de huisartsen en de medisch specialisten
hebben de verzekeringsartsen ingehaald. En de
verzekeringsartsen klagen wel over wat zij allemaal
in moeten vullen, maar ja, dat moeten alle artsen.
Dat geldt niet alleen voor verzekeringsartsen. Dat is
een van de gevolgen van professionalisering. Als je
opleiders spreekt binnen de verzekeringsgeneeskunde
zeggen ze: we moeten POP’s maken, KPB-en,
verslagen, noem maar op, ook veel administratie
doen om opleider te kunnen zijn. Vroeger was het
voldoende om een aantal gesprekken met je AIOS te
hebben. Alle beroepsgroepen hebben daar moeite
mee, niet alleen verzekeringsartsen.
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Wat is jouw beeld van het leven?
Toevallig heeft een van de leden van Club 51
pas geleden een verhandeling gegeven met tien
inzichten. Die vond dat het leven geen doel heeft
en de evolutie ook niet. Ik denk dat het leven twee
doelen heeft: het voortzetten ervan en het adapteren
aan omstandigheden; dat is evolutie.
Voor mij gaat het om liefde, liefde voor de ander,
liefde voor de wereld. Ik hoop dat wat je in je leven
door liefde bewerkstelligt beklijft, dus dat datgene
dat ik aan onze kinderen meegeef aan gedachten,
gebruiken en kennis blijft voortbestaan.
Gaat dat steeds naar een ander niveau?
Het principe van het leven is om steeds op een
hoger niveau te komen. We weten natuurlijk niet
wat er gebeurt na onze dood. Misschien kom je in
een nieuwe constellatie die een hoger doel heeft.
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Sommige mensen die bijna-doodervaringen hebben
hebben daar enige ervaring in.
Een cardioloog heeft daar onderzoek naar gedaan
(Pim van Lommel; CL).
Die mensen hebben een hele mooie belevenis, voelen
een universele liefde en leven daarna veel losser,
want zij zijn niet meer bang voor de dood. Dat is
best bijzonder. Er zijn mensen die dat wegschrijven
als chemische processen in de hersenen, maar dat
vind ik erg onwaarschijnlijk, want er is een aantal
bijna dood-ervaringen beschreven van personen die
geen enkele hersenactiviteit meer vertoonden. Toch
stug dat er dan nog chemische processen zouden
plaatsvinden. Nou ja, alles kan.
Ik zie het breder. Ik denk dat er een energieveld is.
Dieren kunnen dat opvangen, daar is onderzoek naar
gedaan. Leven heeft ook veel met energie en trilling
te maken.

Begeleiding ligt meer op het pad van bedrijfsartsen.
Wij zijn te weinig bezig met re-integratie om daar
evidence based vorderingen in te maken. Dat valt
mij tegen. Mijn overtuiging is dat het voor een
verzekeringsarts meer voldoening geeft en dat het
beter aansluit bij de cliënt als je ook een rol kunt
spelen in re-integratie. Dat geldt zowel in het publieke
als in het private domein. Er zijn allerlei redenen die
re-integratie bemoeilijken, maar je kunt altijd zoeken
naar creatieve oplossingen.
Heb je suggesties?
Als je kijkt vanuit verzekeringsgeneeskundig
perspectief heeft het flexwerk veel nadelen, ook
voor wat betreft re-integratie. Er moet een appel
worden gedaan op de politiek om de re-integratie
voor flexwerkers handen en voeten te geven. Zoals
het nu is wordt de flexwerker iets ontzegd. En voor
de verzekeringsarts is het een frustratie dat zij niets
kunnen.
Flexwerkers hebben een beter perspectief verdiend.
Dat moet worden onderzocht. Het is nu een
afvalcategorie. Die bergen we op in de WIA. Dat
vind ik heel zonde als je kijkt naar het potentieel
van die mensen. In de particuliere sector gaat het
iets beter, want er zijn meer mogelijkheden en de
mensen zijn beter gemotiveerd. Daarom denk ik
dat verzekeringsartsen in de particuliere AOV meer
voldoening hebben dan die in de publieke sector.
Voor de letsel-MA vind ik het jammer dat je vanuit de
aard van de rechtsverhouding passief bent.
Je kunt weinig sturen en het zijn erg langdurige
trajecten, mede en vooral bepaald door
belangenbehartigers.
Als je kijkt naar hoe verbeteringen in de maatschappij
tot stand komen, dan is het bijna altijd zo dat er
een aantal sociaal bewogen artsen is die samen met
patiënten zeggen: “dit kan zo niet.”
Dan wordt er iets opgetuigd, er ontstaan
mogelijkheden, er komt financiering, er is aandacht
voor, er komt onderzoek en zo kom je verder. Als je
dat transponeert naar verzekeringsartsen dan doen
wij dat erg weinig. Wij zitten weinig met de cliënten
om de tafel om gezamenlijk te bespreken hoe verder.
Er is weinig sociale bewogenheid. En misschien
ontbreekt het ook aan intrinsieke motivatie.
Hoewel, ik geef les aan SGBO-studenten. Een dag
gaat over publieks/overheidsdenken en marktdenken.
Mijn indruk is dat de cursisten (onder wie ook exhuisartsen/medisch specialisten) in het begin van de
opleiding enthousiast zijn. Maar na vier jaar UWV is
de drive minder geworden. Mogelijk door de cultuur
van het bedrijf. Mogelijk ligt het ook bij henzelf,
want zij kunnen niet collectief een vuist maken en
desnoods eruit stappen en zich laten inhuren door
het UWV.
Ik pleit voor meer re-integratie.

Heb je ooit nagedacht over Chinese geneeskunde/
acupunctuur?
Inderdaad interessant, maar nee. Wat ik wel heb
gedaan tijdens het begin van mijn studie is Chinees
schilderen. Dat is schilderen op Chinese traditionele
wijze. Dat gaat met een penseel met toelopende punt.
Al naar gelang de druk op de punt kun je de lijnen
beïnvloeden. Ik was redelijk bekend bij de Chinese
schildersgemeenschap in de tachtiger jaren. Op enig
moment moest ik kiezen: of doorgaan als schilder of
met geneeskunde. Ik heb het schilderen nadien nooit
meer opgepakt. Er liggen nog steeds rollen in de kast.
Als je daarmee door wilt gaan moet je er een professie
van maken. Het vereist veel toewijding. Een verkeerde
streep en je moet opnieuw beginnen.
En inlijsten gaat anders. De conservator voor de
Chinese kunst van het Rijksmuseum heeft twee
schilderijen die ik gemaakt heb op rol gezet. Een
mooie hobby. Wie weet pak ik het ooit nog op.
Sommige dingen hebben waarde /betekenis in een
bepaalde periode in je leven.
Klopt. Ivette is een goede beeldhouwster, heeft dat
in het verleden gedaan en gaat dat binnenkort weer
oppakken. Misschien inspireert zij mij.
Ten slotte: zijn er nog dingen die jij wilt delen met
ons?
Kijkend naar de verzekeringsgeneeskunde dan denk
ik dat er te weinig gedaan is op het gebied van
re-integratie. Het begon al tijdens de zeeroverij dat
er een bedrag werd uitgekeerd voor een afgeschoten
arm, dat is alleen maar inkomensvoorziening.
In al die eeuwen -a.s.r. bestaat 300 jaar- heeft
altijd de nadruk gelegen bij claimbeoordeling en
-objectivering. Dat is een verworvenheid voor
verzekeringsartsen, die dat als een van de weinige
medisch specialisten kunnen objectiveren.
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Cardioloog, bedrijfsarts en verzekeringsarts/
medisch adviseur: ieder zijn/haar vak
J.L. van Dijk*
neer op het extrapoleren van ergometriegegevens
naar de werkbelasting. Deze ‘fietscapaciteit’ wordt
bijvoorbeeld gebruikt om te beoordelen of iemand
zwaar kan tillen, in allerlei moeilijke (statische)
houdingen kracht kan zetten etcetera. Het is appels
met peren vergelijken. Toch heeft de ergometrie ook
voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde waarde.
Hierop kom ik verderop in dit artikel terug.

Inleiding
De redactie van GAVscoop heeft mij gevraagd een
artikel te schrijven over het beoordelen van de
arbeidsbelastbaarheid van hartpatiënten. Aanleiding
vormde de vraag waarvoor een verzekeringsarts/
medisch adviseur zich gesteld ziet bij het inschatten
van de belastbaarheid van een cliënt met een
hartaandoening. Het komt voor dat diens cardioloog
de betrokkene niet beperkt acht, terwijl de bedrijfsarts
daar juist heel anders over denkt. Laatstgenoemde
twee artsen zijn de eigenlijke professionals als het
gaat om de belastbaarheid voor werk maar hun
oordeel moet wel toetsbaar zijn.
Als basis voor dit artikel zal de voor bedrijfsartsen
uit 2006 stammende en dit jaar geüpdatete NVABrichtlijn ‘Ischemische hartziekten’1 dienen, aangevuld
met de NVVG-protocollen ‘Hartinfarct’2 en
‘Hartfalen’3 en de NVVC-richtlijn ‘Hartrevalidatie’.4
De genoemde richtlijnen zijn redelijk op elkaar
afgestemd.

Belasting
Bij ischemische hartziekten is niet aangetoond dat
fysiek zware arbeid een risicofactor vormt voor
het ontstaan van een recidief hartlijden. Wel zijn
er aanwijzingen dat na een eerste uiting van een
ischemische hartziekte zowel lichte fysieke arbeid
(de hele dag zitten) als zware fysieke arbeid de
kans op een eerste klinische uiting van een
cardiovasculaire aandoening vergroot. Dit is echter
sterk afhankelijk van de trainingstoestand van de
werknemer. Bij een grotere fitheid is de relatie met het
soort werk minder sterk.
Onder een verhoogde arbeidsbelasting vallen
ook werkgerelateerde factoren die, naast
de persoonsgebonden risicofactoren, het
cardiovasculaire risico kunnen verhogen waardoor
eerder de grens van onveilig werken wordt bereikt
(tabel 1 en 2).

Uitgangspunten
De doelstelling van de NVAB-richtlijn is enerzijds
het komen tot optimale werkhervatting en
anderzijds het voorkomen van recidieven casu quo
verslechteren van de cardiale situatie door het werk.
De uitgangspunten bij de tweede doelstelling zijn
belasting versus belastbaarheid en de veiligheid van
het werk voor de hartpatiënt. Dat laatste betekent
dat het werk niet risicoverhogend mag zijn voor de
werknemer met een hartaandoening voor wat betreft
verergering, recidivering en/of complicaties.

Beïnvloedbaar

Niet beïnvloedbaar

Roken

Leeftijd

Weinig bewegen

Geslacht

Overgewicht

Familiair

Slechte voeding
Belasting-belastbaarheid

Overmatig alcohol gebruik
Slaapduur < 6 uur

Het model belasting-belastbaarheid wordt gebruikt bij
fysieke arbeid waarbij de belastingsgraad (percentage
van de maximale belastbaarheid die nodig is om
bepaalde werkzaamheden gedurende een bepaalde
tijd uit te voeren) maatgevend is.
Het is echter een te theoretisch en niet erg valide
model om de belastbaarheid voor arbeid goed te
kunnen bepalen. In de praktijk komt het meestal

Psychosociale privé problematiek
Depressie
Angst
Comorbiditeit (DM, OSAS, Reuma,
Nierinsuffiëntie, etc.)
Tabel 1.

* J.L. van Dijk, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige
cardiologie.
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Persoonsgebonden risicofactoren.

Werkdruk
Hoge belasting

Emotionele

Sociale

Omgevingsfactoren

Werktijden

werkbelasting

omgangsvormen

Emotionele

Pesten

Schadelijke stoffen

Ploegendienst

In aanraking

Fysieke

Verkeerslawaai

Overwerk

komen met

bedreiging

Extreme koude of

Nachtdienst

betrokkenheid
Lage autonomie

emotioneel
moeilijke
situaties
Combinatie

Emotioneel

Fysiek geweld

van beiden

veeleisend werk		

warmte

Lage beloning
en waardering
Weinig
Promotiemogelijkheden
Werkonzekerheid
Tabel 2.

Werkgerelateerde risicofactoren.

Belastbaarheid
kan de uitwendige prestatie hoog zijn maar
door de staat van het hart gevaar opleveren voor
complicaties als ritmestoornissen of hartfalen.
De linkerventrikelfunctie is dan een goede maat
om een indruk te krijgen over de veiligheid voor
fysieke arbeid.

De belastbaarheid van de hartpatiënt wordt
bepaald door een combinatie van fysieke
belastbaarheid, cardiale belastbaarheid en de
kwetsbaarheid voor risicofactoren.
Hoewel de fysieke belastbaarheid relevant is
bij het beoordelen of iemand het werk nog
aankan na een doorgemaakt hartlijden gaat
het meestal om werk dat door betrokkene
al jaren is uitgevoerd. Als de belastbaarheid
door het ontstane hartlijden is verminderd,
is de eerste vraag altijd of dit door interventie
(fysieke training) hersteld kan worden. Training
is voor het grootste deel een perifeer proces.
Door training wordt de verhouding tussen de
perifere spierarbeidscapaciteit en de cardiale
functie gunstiger. Daardoor wordt het hart
bij eenzelfde fysieke belasting minder belast
dan in de ongetrainde situatie. Dit uit zich bij
eenzelfde fysieke belasting bij getrainde mensen
in een lagere hartfrequentie dan bij ongetrainde
mensen. Als training niet of onvoldoende
mogelijk is zal de werkbelasting beperkt moeten
worden. Maar ook als de fysieke belastbaarheid
voldoende is voor de gevraagde arbeid kunnen er
cardiale beperkingen zijn waardoor het onveilig is
om structureel hieraan te worden blootgesteld. Bij
een goede conditie maar een slechte hartfunctie
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Cardiale belastbaarheid
Ergometrie wordt gebruikt voor ischemiedetectie,
provocatie van ritmestoornissen door inspanning
en het bepalen van het inspanningsvermogen.
Een goed inspanningsvermogen geeft een lagere
morbiditeit en mortaliteit.
Feitelijk kan er alleen van een cardiale beperking
worden gesproken bij pompfunctiestoornissen,
hartritmestoornissen of ischemie. Als er factoren
in het werk zijn die dit kunnen verergeren casu
quo provoceren dan zal dit voorkomen moeten
worden. In tabel 3 zijn de cardiale beperkingen
in drie categorieën verdeeld. De categorieën
sluiten aan bij de klinische indeling over de ernst
van de aandoening. Dat betekent bijvoorbeeld
dat het inspanningsvermogen is gerelateerd
aan de spreiding hiervan in de specifieke
cardiale populatie en niet is gekoppeld aan
arbeidsbelasting.
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A

Geen cardiale

Er is sprake van een normale hartfunctie (ejectiefractie (EF) ≥ 50%), geen ischemie,

beperking

geen significante ritmestoornissen, geen hartfalen, geen ernstig verhoogde (RR > 200/110)
of slecht ingestelde bloeddruk (RR > 160/100) en een normaal inspanningsvermogen.

B

Matige cardiale Er is sprake van 1 of meer van onderstaande criteria:
beperking

o Afgenomen hartfunctie (EF = 36-49% of diastolische linkerventrikel dysfunctie of
hartklepafwijking)
o Ischemie bij zwaardere inspanning: > 60% van de norm en/of angina pectoris NYHA
klasse II/IV
o Boezemritmestoornissen
o Hartfalen NYHA-klasse ≤ II/IV
o Ernstig verhoogde bloeddruk (RR > 200/110) bij werknemers zonder matig/zwaar werk
en/of verhoogde werkdruk
o Slecht ingestelde bloeddruk (RR > 160/100) bij werknemers met matig/zwaar werk en/of
verhoogde werkdruk
o Licht verlaagd inspanningsvermogen

C

Ernstige cardiale Er is sprake van 1 of meer van onderstaande criteria:
beperking

o Afgenomen hartfunctie (ejectiefractie ≤ 35%)
o Ischemie bij lichte inspanning: ≤ 60% van de norm
o Kamerritmestoornissen
o Hartfalen met NYHA-klasse ≥ III/IV klachten
o Ernstig verlaagd inspanningsvermogen

Tabel 3.

Cardiale beperkingen.

Kwetsbaarheid voor risicofactoren

hier om de cumulatieve incidentie in een populatie
van mensen die aan het begin van de follow-up nog
geen hartaandoeningen hadden. Van degenen die
veertig jaar nachtdienst hebben gedraaid zal 23%
een hartaandoening krijgen, met andere woorden
77% dus niet. De Gezondheidsraad vermeldt dat
het momenteel niet te bepalen is welk individu tot
die 23% en wie tot die 77% hoort. Van degenen die
geen nachtdiensten draaien zal 85% in veertig jaar
geen hartaandoeningen ontwikkelen. De vraag is of
die verhoogde kans op hartziekten bij nachtwerkers
zo groot is (immers ook zonder nachtwerk heb je
kans op een hartziekte) dat alle hartpatiënten geen
nachtwerk meer zouden moeten doen. Nachtwerkers
hebben 8% meer kans om in veertig jaar tijd een
hartziekte te krijgen dan niet-nachtwerkers.
Datzelfde geldt mutatis mutandis voor stress. De
gevoeligheid in combinatie met de intensiteit
van de stress bepaalt uiteindelijk de kans op een
hartaandoening (figuur 1).
Daarnaast is er de invloed door andere werk- en
persoonsgebonden cardiovasculaire risicofactoren.
Bij werknemers met een hoog cardiovasculair risico
geeft werkstress een additioneel zes keer hoger

Adviezen en normen in richtlijnen en
protocollen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op
onderzoeksresultaten passend bij een specifieke
populatie. Vertaling van deze op populatieniveau
geformuleerde adviezen en normen naar de
individuele situatie vereist nuancering waarbij
er meerdere factoren zijn die de ‘kwetsbaarheid’
(kans om een hartziekte te krijgen) bepalen. Het
wetenschappelijke bewijs laat ons hierbij in de steek
maar als we de cliënt niet te kort willen doen, moet
er bij elke cliënt een individuele inschatting worden
gemaakt van zijn ‘plaats in de populatie’.
Met andere woorden: hoe groot is zijn kwetsbaarheid?
Als voorbeeld wordt hier aan de hand van de
risicofactoren nachtdienst en stress beschreven wat
onder kwetsbaarheid wordt verstaan.
In het rapport van de Gezondheidsraad over
nachtdienst5 wordt gesteld dat deze na langdurige
blootstelling kan leiden tot een verhoogd risico
voor hartaandoeningen. Na veertig jaar werken in
nachtdienst is het risico op een hartaandoening 23%.
Bij mensen zonder nachtdienst is dat 15%. Het gaat
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Biologiacal stress
reactivity

Cardiovascular
disease risk

Exposure to stress

Cardiovasculaire disease risk

Figuur 1.

High:

g reactivity +

g exposure

Medium:

g reactivity +

h exposure or

Low:

h reactivity +

h exposure

h reactivity +

g exposure

Schematische associatie tussen biologische stressreacties, dagelijkse stressbelasting en kwetsbaarheid voor cardiovasculaire
aandoeningen (Steptoe, 2013).8

eerste uiting van een hartlijden. Deze extrapolatie
is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Hoewel
het cardiovasculaire risico van hartpatiënten per
definitie hoog is worden zij ook beter beschermd door
medicatie en betere aandacht voor leefstijl.
In tabel 4 komen de risicofactoren (tabel 1 en 2) en
de cardiale beperkingen (tabel 3) bij elkaar om tot
interventies te komen en indien deze niet mogelijk
zijn kunnen hieruit ook beperkingen worden
gedestilleerd.

risico op hartlijden dan dezelfde stress bij een
laag cardiovasculair risico.6 Er zijn aanwijzingen
dat een goede leefstijl en medicatie een gunstige
invloed hebben en de invloed van diverse andere
risicofactoren kunnen doen verminderen.7
Hoewel de discussie nog niet is beslecht hoe om
te gaan met nachtdienst bij hartpatiënten worden
veel mensen gedupeerd als ze geen nachtdienst
meer mogen draaien. Niet elke hartpatiënt hoeft
hierin te worden beperkt. De afweging moet wel
zorgvuldig worden gemaakt. Als op grond van andere
cardiovasculaire risicofactoren (interventie mogelijk?)
en bijkomende (cardiale) pathologie het risico al
hoog is, is het verstandig om een beperking voor
nachtdienst te geven.

Zinnige interventies
Als blijkt dat er knelpunten zijn om het werk te
hervatten moet worden bepaald of interventies
zinvol zijn om de re-integratie alsnog te realiseren
en/of de veiligheid te waarborgen. Voor elke
verzekeringsgeneeskundige beoordeling is het van
belang of er nog interventiemogelijkheden zijn.
In een Cochrane review naar werkhervatting bij
hartpatiënten werd geen hard bewijs gevonden voor
effectiviteit van bedrijfsgeneeskundige interventies.10
Dit kwam echter vooral door gebrek aan studies
en omdat in de studies, die wel werkhervatting
vermeldden, deze alleen als secundaire
uitkomstmaat werd meegenomen. De enige vorm
van interventie waarbij er enig bewijs was voor
een gunstig effect op de werkhervatting was een

Veiligheid
Naast de vraag of iemand het werk aankan, gezien
vanuit zijn totale belastbaarheid, moet de vraag
worden beantwoord of het werk (volledig of
aangepast) veilig genoeg is. Met andere woorden
is werk een risicofactor geworden die de kans op
een verergering, recidivering en/of complicaties
verhoogt? In het algemeen is daar weinig onderzoek
naar gedaan en moet er geëxtrapoleerd worden
vanuit onderzoek naar risicofactoren voor een

GAVscoop, jaargang 24, nummer 2, augustus 2020

73

de bedrijfsarts worden wel als zinnig ervaren en
geadviseerd maar bewijs ontbreekt. Vanzelfsprekend
wordt ervan uitgegaan dat iemand optimaal
(medicamenteus en anderszins) door de curatieve
sector wordt behandeld.

totaalpakket aan interventies, bestaande uit fysieke
training, informatiebijeenkomsten, psychologische
begeleiding en relaxatieoefeningen, zoals dat in
de hartrevalidatie geïntegreerd wordt aangeboden.
Andere interventies zoals een goede begeleiding van

Werkgerelateerde risicofactoren		

Matig of zwaar fysiek werk

Functionele beperkingen bij:
A

B

C

Geen cardiale

Matige cardiale

Ernstige cardiale

beperking

beperking

beperking

Geen

Individueel

Indien interventie niet

bepalen

mogelijk is werk ontraden.

		
Te hoge werkdruk

Individueel bepalen. Zie voor adviezen NVAB-richtlijn. Werkdruk.9

Nachtdiensten

Breng knelpunten voor nachtdiensten in

Aanpassing werk en/of

kaart. Maak daarbij eventueel gebruik van

verbeteren belastbaarheid of

een vragenlijst. Breng in overleg met de

ontraad nachtdiensten.

1

werknemer een advies uit betreffende
interventies en terugkeer in nachtdienst.
Te korte slaapduur of niet

Bespreek met de werknemer het belang van slaaphygiëne.

aaneengesloten slaap
Ploegendiensten

Individueel bepalen met aandacht voor

Aanpassing werk en/of

CVRM (leefstijl).

verbeteren belastbaarheid of

		

ontraad ploegendiensten.

Lange werkdagen (> 8 uur/dag)

Besteed aandacht aan lange werktijden en

Besteed aandacht aan lange

en/of lange werkweek

betrek daarbij persoonlijke voorkeur, andere

werktijden en betrek daarbij

(> 55 uur/week)

risicofactoren en werkomstandigheden.

persoonlijke voorkeur,

		

andere risicofactoren en

		

werkomstandigheden.

		

Zo nodig een passende

		

urenbeperking.

Risicovolle omgevingsfactoren:

Individueel bepalen

Adviseer aanpassing werk en/

o snelle temperatuurs- en/of 		

of verbeteren belastbaarheid

luchtdrukwisselingen		

of ontraad werk.

o extreme kou of warmte
o lawaai
o schadelijke stoffen zoals
voortdurend veel fijnstof
(> 10 μg/m3)
Tabel 4.

Adviezen bij werkgerelateerde risicofactoren voor een recidief van hart-vaatziekte bij wel of geen knelpunten voor
belastbaarheid.

De praktijk

in toenemende mate hartfalen en atriumfibrillatie
voor in de werkende populatie. Het is de vraag of
genoemde aanpak van de NVAB-richtlijn ook gebruikt
kan worden voor andere groepen hartpatiënten. Voor
hartfalen is er een verzekeringsgeneeskundig protocol

De grootste groep hartpatiënten is die met
ischemische hartziekten. Daarnaast komen door het
langer moeten doorwerken en een betere overleving
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over eventuele beperkingen te komen. Ieder zijn
vak waarbij de bedrijfsarts en de verzekeringsarts/
medisch adviseur met meerdere dimensies te maken
hebben dan de cardioloog.

waarbij gewaarschuwd moet worden om niet alleen
op ‘harde’ getallen van onderzoek (VO2, EF, etc.) een
oordeel over de belastbaarheid te vellen maar zeker
bij deze patiënten hun dagverhaal zwaar te laten
meewegen. In tegenstelling tot de ‘gewone’ patiënten
met ischemische hartziekten willen patiënten
met hartfalen zichzelf nogal eens overschatten
hetgeen niet zonder gevaar is bij deze groep. Elke
hartaandoening heeft zijn eigen kenmerken.
Waarschijnlijk kunnen in grote lijnen wel de
dimensies van de NVAB-richtlijn worden gebruikt
maar de invulling en weging zal verschillen. Altijd
zal de vraag gesteld moeten worden of interventies
zinvol en mogelijk zijn en of het veilig is om werk
(met beperkingen) uit te voeren.
Terugkerend naar de aanleiding van dit artikel
waar de verzekeringsarts/medisch adviseur werd
geconfronteerd met twee botsende meningen. De
cardioloog, die alleen de cardiale belastbaarheid
in kaart bracht met het doel om te behandelen, de
bedrijfsarts die zowel de (cardiale) belastbaarheid,
de kwetsbaarheid en de risicofactoren samenbracht
om optimaal te re-integreren en de verzekeringsarts/
medisch adviseur die alle informatie moest
integreren om tot een onderbouwde uitspraak

Conclusie
Er blijft naast richtlijnen en protocollen ook nog
‘de klinische blik’ over bij de beoordeling van
hartpatiënten. Het gaat niet alleen om wel of geen
cardiale beperkingen maar zeker ook om de balans
kwetsbaarheid en de belasting van persoonlijke en
werkgerelateerde risicofactoren.
Tabel 4 in de nieuwe NVAB-richtlijn bedoeld om
interventies te initiëren) kan gebruikt worden voor
het geven van beperkingen wanneer interventies
om de belastbaarheid in bredere zin te verbeteren
niet mogelijk zijn. De interventies om de
arbeidsbelasting aan te passen kunnen dan omgezet
worden in functionele beperkingen. Het moge
duidelijk zijn dat dit per individu verschilt zodat
bijvoorbeeld de met plezier werkende workaholic
niet op grond van populatiestatistiek (> 55 uur per
week werken is een risico)11 te snel beperkt wordt in
zijn werk.
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Een patiënt met een functionele
bewegingsstoornis: Hoe verder?
*

Drs. F. Lambert 1,2, **Drs. J. Gelauff 1,2, ***Dr. G.J. Luijckx 2, ****Prof. Dr. M.A.J. de Koning-Tijssen 1,2
Om dezelfde taal te kunnen spreken, is terminologie
niet onbelangrijk. Veel verschillende namen
zijn door de jaren heen gebruikt, wat soms voor
verwarring zorgt. Tegenwoordig gebruiken we
de term functionele neurologische stoornis (of
specifiek functionele bewegingsstoornis als het
een bewegingsstoornis betreft) omdat dit het beste
aansluit bij het werkingsmechanisme voor zover
dat nu bekend is. Ook voor patiënten is functionele
neurologische stoornis een acceptabele term.1
Functionele neurologische stoornissen omvatten
een breed scala van neurologische verschijnselen,
zoals niet-epileptische aanvallen, sensorische
klachten en bewegingsstoornissen. In dit artikel
zullen we ons vooral richten op de functionele
bewegingsstoornissen. Dit kunnen tremoren,
schokken, loopstoornissen, standsafwijkingen,
pareses en repetitieve bewegingen zijn. Het zijn
onwillekeurige bewegingen, waarover patiënten
geen controle hebben.2

Lange tijd was er weinig aandacht voor
functionele neurologische stoornissen (vroeger
conversiestoornis, psychogene of onverklaarde
klachten genoemd) zowel in de klinische
praktijk, als in wetenschappelijk onderzoek.
Omdat de leidende theorie over de aandoening
was dat psychische traumata uit het verleden de
oorzaak waren van lichamelijke klachten, waren
patiënten niet goed in een hokje te plaatsen
en vielen ze regelmatig tussen wal en schip.
Dat, terwijl de aandoening veel voorkomt (in
bewegingsstoornisklinieken binnen de neurologie
tot wel 30% van de patiënten) en bij een deel van
de patiënten ernstig verloopt.
De afgelopen jaren is dit gelukkig veranderd.
Gebaseerd op experimenteel onderzoek en op
klinische observatie zijn er nieuwe theorieën over
het onderliggende mechanisme en is de aanpak
van patiënten radicaal veranderd. Er bestaat een
aantal hardnekkige aannames over functionele
stoornissen, die de laatste jaren grotendeels
ontkracht zijn. Vaak zijn naast de neuroloog
meerdere disciplines betrokken. Het is belangrijk
voor het herstel van de patiënt dat alle betrokken
zorgverleners op de hoogte te zijn van de laatste
ontwikkelingen en dezelfde taal te spreken. In dit
artikel geven we een overzicht van de huidige stand
van zaken, gebaseerd op de voordracht van professor
Marina de Koning-Tijssen tijdens de VG-dagen in
november 2019.

*
**

***
****

1

2

Ontstaan
Functionele bewegingsstoornissen kunnen zich
uiten in vele verschillende vormen, toch hebben ze
waarschijnlijk grotendeels hetzelfde onderliggende
mechanisme. Dat mechanisme lijkt te bestaan uit
drie pijlers: een verstoord gevoel van controle over
bewegingen, verhoogde aandacht voor het aangedane
lichaamsdeel, beweging, of gezondheid in het
algemeen en impliciete verwachtingen (en cognities)
van het zenuwstelsel ten aanzien van beweging,
ziekte en gezondheid.3
Vaak is er bij functionele bewegingsstoornissen
een uitlokkende lichamelijke factor, bijvoorbeeld
een botbreuk, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.
Impliciete verwachtingen van de patiënt, bijvoorbeeld
dat het gevaarlijk is om de arm te bewegen, zorgen
er samen met de veranderde sensore input en een
verhoogde aandacht voor de verwachte klachten,

Drs. Franka Lambert, arts-onderzoeker.
Drs. Jeannette Gelauff, arts-assistent in opleiding tot
neuroloog en arts-onderzoeker.
Dr. Gert Jan Luijckx, neuroloog.
Prof. Dr. Marina de Koning-Tijssen, neuroloog.
Expertise Centrum Bewegingsstoornissen Groningen,
UMCG, Groningen.
Afdeling Neurologie, UMCG, Groningen.
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aandoeningen.
Als de diagnose op basis van de bovengenoemde
kenmerken wordt gesteld is het aantal verkeerde
diagnoses zeer laag. Bij tussen de 0,4-4% van de
patiënten wordt uiteindelijk een andere diagnose
gesteld.5,6 In de praktijk merken we dat patiënten
vaak vragen hebben over mogelijke misdiagnoses
en dat het patiënten geruststelt als ze te horen
krijgen dat die kans erg klein is. Het tonen van de
positieve kenmerken kan hierbij het vertrouwen
van de patiënt in de diagnose versterken.

voor dat de specifieke symptomen ontstaan.
Deze theorie over het ontstaan van functionele
bewegingsstoornissen wordt ondersteund door
verschillende neurobiologische studies. Deze hebben
disfunctie in de connectiviteit en activatie in
gebieden die verantwoordelijk zijn voor beweging,
emotie en zelfbewustzijn laten zien.2
De oorzaak van functionele stoornissen is meest
waarschijnlijk multifactorieel: biologische,
psychologische en sociale factoren kunnen zorgen
voor een predispositie om de aandoening te krijgen.
Functionele stoornissen moeten niet worden verward
met simulatiestoornissen of nagebootste stoornissen.
De symptomen zijn onwillekeurig.

Uitleg
Het is belangrijk dat patiënten met functionele
klachten goede uitleg krijgen. Dit is stap één van
de behandeling en de eerste uitleg wordt vaak door
de behandelend neuroloog gegeven. In deze uitleg
kunnen de positieve symptomen aan de patiënt
worden getoond om de diagnose te ondersteunen.
Het beste effect van de uitleg wordt bereikt als andere
betrokken (para)medici dezelfde lijn voortzetten. Dit
zorgt voor vertrouwen in de gestelde diagnose wat de
verdere behandeling positief beïnvloed.2
De volgende onderdelen zijn van belang bij de uitleg
van functionele klachten en kunnen in het vervolg
herhaald/benadrukt worden door de betrokken
artsen:
- de diagnose functionele stoornis is een positieve
diagnose (en niet onverklaard)
- de klachten zijn echt (niet nagebootst) en de
patiënt wordt hierin geloofd
- de klachten zijn een functieprobleem van de
hersenen, er is geen schade
- de aandoening is potentieel reversibel.

De diagnose
Eén van de belangrijkste nieuwe inzichten is de
manier waarop de diagnose moet worden gesteld. De
diagnose wordt door de neuroloog gesteld op basis
van positieve kenmerken in de anamnese en het
neurologisch onderzoek en niet door per exclusionem
alleen andere aandoeningen uit te sluiten. Hierbij
zijn er twee zeer belangrijke kenmerken, namelijk
inconsistentie (veranderend patroon over de tijd) en
incongruentie (kliniek komt niet overeen met een
bekende neurologische aandoening).2 Een voorbeeld
van inconsistentie kan een patiënt zijn die de arm
niet kan bewegen, maar deze wel kan gebruiken om
op te staan uit de stoel.
Een aantal andere kenmerken is alleen suggestief voor
een functionele stoornis:
- Acuut begin van de klachten (vaak met een
uitlokkend trauma)
- Verdwijnen/verminderen bij afleiding
- Vermoeidheid
- Moeite met het maken van willekeurige
bewegingen.
Elke vorm van functionele bewegingsstoornissen
heeft zijn eigen specifieke kenmerken, zoals
entrainment bij tremoren (synchronisatie van de
tremor met een opgelegd ritme in een niet aangedaan
ledemaat). Voor de acceptatie van de diagnose
worden deze kenmerken vaak getoond aan en
besproken met patiënten.
Psychisch trauma of stress spelen in een deel van
de patiënten een rol in de etiologie en behandeling
van functionele stoornissen, maar zijn zeker geen
voorwaarde om de diagnose te stellen. Uit steeds meer
studies blijkt dat in veel neurologische aandoeningen
psychiatrische co-morbiditeit en doorgemaakte
traumatische ervaringen een belangrijke rol spelen.
Om die reden is het geen goed diagnosticum: het is
niet onderscheidend.4
Een functionele stoornis in de voorgeschiedenis is
een risicofactor voor het ontwikkelen van andere
functionele klachten. Echter, een functionele stoornis
komt ook vaak naast een ‘organische’ aandoening
voor en is geen beschermende factor voor andere
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Behandeling
Zoals hierboven genoemd is een goede uitleg de
eerste stap in de behandeling. Daarna worden de
meeste patiënten verwezen naar gespecialiseerde
fysiotherapie, wat heel goede resultaten kan geven.7
Patiënten leren bij deze vorm van fysiotherapie een
normaal bewegingspatroon aan door op een andere
manier te bewegen. Hierbij is er naast behandeling
van de motorische klachten ook aandacht voor
andere in standhoudende factoren. Cognitieve
gedragstherapie gericht op de functionele
bewegingsstoornis is een optie voor patiënten
die hiervoor openstaan. Deze behandeling kan
bijvoorbeeld gericht zijn op de in stand houdende
factoren zoals niet behulpzame cognities en
gedragingen, of op het beter leren omgaan met
de handicap. Daarnaast is het voor een kleine
geselecteerde groep patiënten met psychiatrische
klachten naast de functionele stoornis, zinvol
om psychotherapie gericht op onderliggende
psychologische problematiek te starten. Er is nog
te weinig onderzoek gedaan om de effectiviteit van
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bewegingsstoornis ook net zo behandeld en begeleid
moeten worden als patiënten met een andere
invaliderende aandoening. De mogelijkheden qua
werk worden vooral bepaald door de ernst en hinder
van de symptomen. Hierbij is het van belang ook de
ernstige vermoeidheid die patiënten ervaren mee te
nemen.
In principe zou het doel moeten zijn te (blijven)
werken. Werken en het opnieuw opbouwen van een
gestructureerd leven kunnen niet alleen de kwaliteit
van leven verbeteren, maar zorgen mogelijk ook voor
vermindering van de klachten. Er zijn echter wel vaak
aanpassingen in werk en werktijden nodig.
Mocht u een patiënt met functionele klachten
hebben dan kunt u, in overleg met de patiënt, ook
overwegen contact op te nemen met de behandelend
neuroloog.

deze behandelingsopties te evalueren, maar in de
praktijk lijkt een deel van de patiënten refractair en
knapt een ander deel goed op.2,8
Prognose
In potentie zijn functionele klachten reversibel, toch
blijkt uit onderzoek dat de prognose van functionele
klachten vaak slecht is. Een studie liet zien dat na 14
jaar slechts 20% van de patiënten klachtenvrij was.9
Ook geven de klachten vaak veel hinder , waardoor
de kwaliteit van leven vergelijkbaar is met ernstige
neurologische aandoeningen.10
Hiernaast speelt vaak nog een probleem bij
functionele klachten. Ongeveer driekwart van
de patiënten is ernstig vermoeid. Dit beïnvloedt
vaak alle delen van hun leven, ook het werk, en
wordt vaak als meer beperkend ervaren dan de
bewegingsstoornis.11
Er is een aantal factoren die de prognose positief
kunnen beïnvloeden, zoals een snelle diagnose en
jonge leeftijd. Er zijn ook factoren die het herstel juist
in de weg kunnen staan zoals: vermijding, affectieve
stoornissen en een lange duur van de symptomen
voor het starten van behandeling. Omdat de
prognose onder andere bepaald wordt door het
moment waarop de diagnose gesteld wordt en de duur
tot behandeling, is het belangrijk om de behandeling
snel op te starten.12

Samenvattend
Functionele bewegingsstoornissen komen vaak
voor en hebben een grote impact op het leven van
patiënten. De klachten zijn potentieel reversibel,
maar veel patiënten houden jarenlang klachten.
Het is van belang dat alle betrokken zorgverleners
patiënten op dezelfde manier informeren, dat
de diagnose wordt gesteld op basis van positieve
kenmerken in de anamnese en het neurologisch
onderzoek, en dat er een gerichte behandeling wordt
gestart.
Wat betreft werk verschillen functionele klachten
niet van andere chronische aandoeningen. De ernst
van de symptomen is leidend voor het werk wat de
patiënt kan uitvoeren. Werk en structuur kunnen de
kwaliteit van leven ten goede beïnvloeden, hierbij
zijn soms vanwege de klachten wel aanpassingen in
het werk of de werktijden nodig.

Werk
Functionele bewegingsstoornissen zijn in veel
aspecten vergelijkbaar met andere chronische
aandoeningen. Het zijn onwillekeurige klachten
waar patiënten veel hinder van ondervinden.
Dit betekent dat patiënten met een functionele
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Allergie door je werk. Wat nu?
T. Blom, T. Rustemeyer*
Belang aanpak allergische ziekten neemt toe

Hierdoor functioneert de beschermlaag van de huid
minder.
Het hebben van atopisch eczeem is de grootste
risicofactor voor het ontwikkelen van een allergisch
contacteczeem.2 Ook predisponeert een verminderde
huidbarrière -wat zich kan uiten in droge, schraal
aanvoelende handen- voor sensibilisatie.
Indien de huid beschadigd is en de huidbarrière
niet goed functioneert kunnen allergenen de huid
penetreren en zorgen voor een reactie van het
afweersysteem. Dit wordt de sensibilisatiefase van
de ontwikkeling van een allergie genoemd. Indien
bepaalde signaalstoffen (IL-1, IL-6, TNF- α) reeds in
de huid aanwezig zijn zoals bij een ontsteking van
de huid, worden dendritische cellen geactiveerd.
Dendritische cellen kunnen allergenen in de huid
oppikken. Dit resulteert in een immunologische
reactie tussen de dendritische cellen en T-helper
cellen. Voor definitieve sensibilisatie moet de reactie
zich ontwikkelen. Tien tot veertien dagen na een
eerste blootstelling aan het allergeen ontstaat bij
een volgend contact tussen het allergeen en de
huid een T-celgemedieerde type IV-reactie van het
immuunsysteem. Hierna ontstaat binnen 24 tot 48
uur een eczeemreactie welke allergisch contacteczeem
wordt genoemd. Een huidafwijking bestaande uit
blaasjes, schilfering en roodheid.
Samenvattend kan dus pas na herhaald contact met
allergene stoffen als nikkel en rubber een allergische
reactie ontstaan. Een allergie blijft levenslang bestaan.
Er wordt dan ook aanbevolen om het betreffende
allergeen definitief uit het leven van de persoon te
elimineren om het eczeem te laten genezen en het
ontstaan van eczeem te voorkomen. Zonder allergeeneliminatie zal het eczeem ondanks behandeling vaak
niet genezen. Indien er geen contact meer plaatsvindt
met het allergeen zal de eczeemreactie in vier tot zes
weken herstellen. Voor herstel van de huidbarrière zal
nog een periode van zes weken nodig zijn na herstel
van het eczeem. Het is dus belangrijk de handen

De World Allergy Organization (WAO) schrijft
“The prevalence of allergic diseases worldwide
is rising dramatically in both developed and
developing countries.”1 Onder allergische ziekten
vallen ziekten als astma, rhinitis, anafylaxie,
geneesmiddelen-, voedsel- en insectenallergie,
eczeem en urticaria en angio-oedeem. Naast
een toename wordt bovendien een toenemende
complexiteit en ernst van allergische aandoeningen
waargenomen. Het advies is dan ook actie te
ondernemen op het gebied van allergie-educatie
voor beroepen in de gezondheidszorg en verbeterde
dienstverlening voor patiënten.
Beroepsgerelateerde contactallergie
Van de allergische ziekten neemt de contactallergie
een bijzondere positie in. Zeker als deze tijdens
en door het werk is ontstaan. Uit studies blijkt dat
30-50% van de mensen met beroepsgerelateerd
allergisch contacteczeem hun eigen werk niet meer
kunnen uitvoeren door het eczeem. Daarom is het
van belang om hier aandacht aan te schenken en
om preventieve maatregelen te nemen.
Ontstaan allergisch contacteczeem
Allergisch contacteczeem is het gevolg van
herhaaldelijke directe of aërogene blootstelling
van de huid aan sensibiliserende stoffen. Atopische
individuen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van
een allergie dan anderen. Atopie is een aangeboren
vatbaarheid voor het ontwikkelen van eczeem. De
huid van atopische mensen heeft van nature huidvet
van mindere kwaliteit en produceert minder huidvet.
*

T. Blom, arts-onderzoeker en prof. Dr. T. Rustemeyer
dermatologie, afdeling Allergologie en Dermatologie,
Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
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Daarnaast is uit meerdere onderzoeken gebleken dat
beroepsgerelateerd handeczeem een negatieve impact
heeft op de kwaliteit van leven van patiënten.
Van de handeczemen is in 50-70% van de gevallen
de oorzaak irritatief. Door een toxische inwerking
op de huid door irriterende factoren als zeep kan
een eczeem ontstaan. Bij een kleiner deel van de
handeczemen is de oorzaak allergisch en bij een
zeer klein deel speelt een combinatie van irritatie
en allergie een rol. Op het oog zien een allergisch
en irritatief contacteczeem er hetzelfde uit. Om te
achterhalen welke factor het eczeem heeft uitgelokt
kunnen de leef- en werksituatie en het verhaal van de
patiënt meer duidelijkheid geven. De oorzaak van een
handeczeem kan vaak gevonden worden binnen de
arbeidsomgeving. Werkzaamheden kunnen bestaan
uit herhaalde handelingen waarbij blootstelling
van de huid aan irriterende- of allergene factoren
plaatsvindt. In tabel 1 zijn bekende allergenen
en irritantia per beroepssector weergegeven. 80%
van de contacteczemen komen in deze zeven
branches voor. Allergenen zijn stoffen die bestaan
uit kleine moleculen die makkelijk de huid kunnen
penetreren en reacties kunnen aangaan met eiwitten.
Chemicaliën maar ook plantaardige stoffen kunnen
een contactallergie opwekken. Indien klachten van
handeczeem verminderen tijdens een vakantieperiode
dan is dit een belangrijke aanwijzing voor een
arbeidsgerelateerd contacteczeem.

gedurende een lange periode rust te geven. Het
eczeem kan snel recidiveren na hernieuwd contact.
In sommige situaties, bijvoorbeeld beroepsgerelateerd
allergisch contacteczeem, kan eliminatie
verstrekkende gevolgen hebben voor het leven van de
werknemer. Dat betreft bijvoorbeeld beperkingen op
het werk of het niet durven geven van een hand uit
schaamte voor de huidafwijking, maar kan ook leiden
tot veranderen van baan.
Prevalentie beroepsgerelateerde huidziekten
Handeczeem is de meest voorkomende beroepsgerelateerde huidziekte. De incidentie van
beroepsgerelateerde huidziekten is jaarlijks 0.67
per 1000 werkenden per jaar.3 Met acht miljoen
werknemers in Nederland zijn dit 5400 nieuwe
patiënten per jaar. Contacteczeem wordt veroorzaakt
door contact met factoren van buitenaf en bevindt
zich daardoor bij meer dan 90% van de gevallen aan
de handen. Werknemers met een contacteczeem
melden zich relatief minder vaak ziek in vergelijking
met andere arbeidsgerelateerde ziekten. Hierdoor
valt de ziektelast van eczeem minder op.4 Toch
zijn in Nederland de jaarlijkse kosten voor de
gezondheidszorg, verzuim en beperkingen door
huidziekten (€98 miljoen) hoog.5 Dit is te verklaren
door het vaak chronisch worden van een handeczeem
en het verlies aan productiviteit op de werkvloer.

Beroep

Allergenen

Irritantia

Zorg

Rubberadditieven

Water

- Arts

Latex

Zeep

- Verpleegkundige

Desinfectantia

Handalcohol

- Verzorgende

Conserveermiddelen

Handschoenen

		

Medicamenten

Kapper

Rubberadditieven

Water

		

Latex

Zeep

		

Haarkleurstoffen

Handschoenen

		

Permanentvloeistof

Föhnen (hete lucht)

		

Blondeermiddelen

Permanentvloeistof

		

Geurstoffen

		

Conserveermiddelen

Boer
- Land- en tuinbouw

Rubberadditieven

Water

- Veeteelt

Planten

Aarde

		

Groenten

Kunst (mest)

		

Antibiotica

Dierlijk materiaal

		

Bestrijdingsmiddelen

Planten

		

Veevoer

Bollen

		

Desinfectantia

Tabel 1. Allergenen & irritantia per beroepsgroep.
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Bouw

Rubberadditieven

Cement

		

Cement

Glaswol

		

Verf

Steenwol

		

Epoxyharsen

Oplosmiddelen

		

Conserveermiddelen

Houtstof

		

Lijm

Zand

		

Colofonium

Detergentia

		

Hardhout

Water

Horeca

Specerijen

Water

		

Smaakstoffen

Groente- en fruitsappen

		

Meelmijt

Reinigingsmiddelen

		

Reinigingsmiddelen

Mechanische factoren

		

Conserveermiddelen

Schoonmaak

Rubberadditieven

Water

		

Conserveermiddelen

Zeep

			

Handschoenen

			

Oplosmiddelen

Metaalbewerking

Metalen

Water

		

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Metaalbewerkingsvloeistof

		

Rubberadditieven

Ontvetters

			

Oplosmiddelen

			

Handreinigers

Diagnostiek
Patiënten komen in aanmerking voor allergologisch
onderzoek indien er een verdenking is van
beroepsgerelateerd eczeem, chronisch (>6 weken
aanwezig) handeczeem of chronisch eczeem
zonder duidelijke oorzaak. Alleen door middel van
epicutaan contactonderzoek kan een contactallergie
gediagnosticeerd worden. Kleine hoeveelheden
allergenen worden door middel van pleisters op de
rughuid geplakt. Deze allergenen blijven gedurende 48
uur onder occlusie op de rug. Op de plaatsen waar een
eczeemreactie ontstaat is sprake van een allergie voor
het betreffende allergeen. Vaak wordt een basale reeks
getest met de meest voorkomende allergenen maar ook
producten van de patiënt zelf en producten van de
werkvloer kunnen getest worden.

Foto 1: epicutane allergietest.
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Foto 2: pleisters met allergenen worden op de rug geplakt.
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Bij werknemers die eenmaal een handeczeem
ontwikkeld hebben ligt de nadruk op het
voorkomen van een chronisch eczeem. In Zweden
is onderzoek gedaan naar de tienjaarsprognose
van beroepshuidziekten. Tien jaar na het stellen
van de diagnose had 70% het afgelopen jaar nog
huidklachten gehad. Slechts 28% had nooit meer
klachten ervaren.6 Vroege diagnose geeft echter een
betere prognose.7 Een chronisch eczeem reageert
namelijk matig op behandeling. De reden hiervan is
een ontwikkelde resistentie voor topicale therapie.8
Verder worden alle gevallen van beroepsgerelateerd
contacteczeem geregistreerd via de afdeling
arbeidsdermatologie waardoor trends in allergenen
gesignaleerd kunnen worden. Door continue
ontwikkelingen op de werkvloer kan het contact met
sensibiliserende stoffen veranderen. Bijvoorbeeld
een toename in de prevalentie van handeczeem
onder tandtechnici bleek te worden veroorzaakt
door een allergie voor plastics die gedurende de
laatste jaren worden verwerkt in gebitsprotheses.
Ook is de laatste jaren een stijging gezien in het
aantal contactallergieën voor het conserveermiddel
methyl-isothiazolinone in bijvoorbeeld cosmetica en
huishoudelijke en industriële producten. Dit heeft
geresulteerd in een reductie van de concentratie van
methyl-isothiazolinone in verschillende producten
om zo de allergene potentie te reduceren.

Foto 3: eczeemreactie op een van de allergenen.

Arbeidsdermatologie

Contactallergie en werk: een gelukkig
huwelijk?

Om mensen met een beroepsgerelateerd eczeem van
optimale zorg te voorzien zijn er in Nederland twee
arbeidsdermatologische expertisecentra. Deze zijn
gevestigd in het AMC te Amsterdam en in het UMCG
te Groningen, beide als onderdeel van het Nederlands
Kenniscentrum Arbeidsdermatosen (NECOD). Een
behandeling bestaat bijvoorbeeld uit het smeren
van vette crèmes om de huidbarrière te herstellen
maar ook corticosteroïdcrèmes om de inflammatie
van de huid te reduceren. De meest effectieve
behandeling van een allergisch contacteczeem is
het definitief mijden van het allergeen. Zonder
vermijding van het causale allergeen zal geen enkele
behandeling het eczeem herstellen. Bij een irritatief
contacteczeem moet contact met irriterende factoren
gereduceerd worden. Door het minimaliseren van
contactmomenten met irriterende factoren en het
vermijden van allergenen krijgt de huid rust om te
herstellen.
De arbeidsdermatologie richt zich naast de
behandeling van eczeem op het opsporen
van de etiologische factoren. Het verhaal van
de patiënt wordt nauwkeurig uitgevraagd en
ook werkplekonderzoek kan plaatsvinden om
contactfactoren te inventariseren en mogelijke
veroorzakende factoren te vinden. Daarnaast
wordt door deze afdeling ook beoordeeld of het
preventiebeleid op de werkplaats adequaat is. Zo
kunnen in de werkomgeving aanpassingen worden
aangebracht om eczeem te voorkomen.
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Contacteczeem is bij een aantal beroepen een
belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en leidt soms
zelfs tot blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij een
irritatief contacteczeem kan een forse reductie aan
blootstelling van de huid aan irriterende factoren
zorgen voor een herstel van het eczeem. In een studie
is een omgekeerde dose-responserelatie gevonden
tussen het aantal periodes van huidbelasting
(natte handen) en herstel of verbetering van het
contacteczeem.9 Met het volgen van de juiste
maatregelen is re-integratie op de werkvloer meestal
mogelijk.
Hoewel in Nederland re-integratie een belangrijk
uitgangspunt is, is in Duitsland de aanpak van
beroepsgerelateerd contacteczeem een stuk
rigoureuzer. Werknemers zijn wettelijk verplicht om
alle activiteiten die bijdragen aan het veroorzaken
of verergeren van een eczeem te staken.10 In
Nederland bestaan deze verplichtingen niet, terwijl
het bij allergisch contacteczeem essentieel is dat het
allergeen waarvoor sensibilisatie bestaat definitief
geëlimineerd wordt. Handeczeem bij een kapster door
een allergie voor haarkleurverf (p-phenyleendiamine)
zal niet genezen tenzij contact met haarverf vermeden
wordt. Hierdoor kan het voor sommige medewerkers
noodzakelijk zijn om een ander vak te kiezen om
zo blootstelling van de huid aan het betreffende
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allergeen te voorkomen. Ook nagelstylisten die
allergisch zijn voor acrylaten zijn vaak genoodzaakt
een ander beroep te kiezen. Uit een Deense studie
bleek eenderde van de patiënten geen baan te
hebben of met ziekteverzuim te zijn twee jaar na het
stellen van de diagnose beroepsgerelateerd allergisch
contacteczeem.11 Uit een Finse studie bleek dat zowel
in de groep met allergisch eczeem als in die met een
irritatief eczeem rond de 30% van de werknemers
veranderde van baan. Verandering van werk had een
positief effect op het herstel van eczeem.12 Bij een
Deense studie was zelfs 51,3% van de patiënten van
beroep veranderd.13
Bij twaalf procent van de gemelde beroepsgerelateerde
huidziekten in 2015 in Nederland bleek sprake te zijn
van blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.
Verder onderzoek binnen de Nederlandse hoogrisicobranches zal moeten plaatsvinden om het effect
van preventieve maatregelen te evalueren. Een
goede samenwerking tussen werkgevers, politiek,
bedrijfsartsen en de afdeling arbeidsdermatologie is
hierbij van belang.

Naast het achterhalen van de risicofactoren
binnen de werkzaamheden van een beroep, is het
belangrijk om de werknemers met een verminderde
huidbelastbaarheid te identificeren. Uit onderzoek
blijkt dat werknemers die een droge huid hebben of
eerder in het leven handeczeem hebben gehad of
eczeem als kind hebben gehad (atopisch eczeem)
een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van
handeczeem.15 Preventieve programma’s kunnen
speciaal gericht worden op deze risicowerknemers.
Het wordt geadviseerd deze werknemers te informeren
over risicofactoren en tekenen van huidschade. Preemployment-screening bij huidbelastend werk zou
kunnen voorkomen dat patiënten die gevoelig zijn
voor de ontwikkeling van eczeem dit soort werk gaan
uitvoeren. In Duitsland is een aanstellingskeuring
reeds verplicht bij huidbelastend werk. In Nederland
vormt dit een onderdeel van de NVAB-Richtlijn
Preventie van Contacteczeem. Helaas is deze
instellingskeuring nog vrijwel nergens in gebruik.
Aan werknemers met een atopische constitutie
wordt hierdoor onvoldoende begeleiding gegeven in
handverzorging en hygiënemaatregelen. Het advies is
om de risicowerknemers gedurende het eerste jaar te
laten monitoren door een bedrijfsarts om zo tekenen
van eczeem tijdig op te sporen.

Preventie
In 2006 ontwikkelde De Nederlandse Vereniging
voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) een
richtlijn voor de preventie van beroepsgerelateerd
handeczeem.14 Het streven van deze richtlijn is
om de huidbarrière door werkzaamheden zo min
mogelijk te beschadigen en daarnaast te beschermen.
Handelingen die als vanzelfsprekend gezien
worden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van
eczeem. Het reduceren van de concentratie van
sensibiliserende stoffen als methyl-isothiazolinone
is een vorm van primaire preventie; hierdoor
wordt de kans dat mensen een contactallergie
ontwikkelen gereduceerd. Indien mogelijk kunnen
sterk sensibiliserende stoffen vervangen worden.
Daarnaast is het van belang om zo weinig mogelijk
contactmomenten te hebben door het dragen van
beschermmiddelen. Beschermende handschoenen
mogen echter niet te lang gedragen worden omdat
deze door transpiratie juist weer schade kunnen
geven aan de huidbarrière en zo de werknemer juist
kwetsbaarder maken voor de ontwikkeling van een
eczeem. Om de huidbarrière van werknemers te
beschermen kunnen irriterende handelingen tot het
hoogstnodige geminimaliseerd worden. Verder kan
het smeren van een barrièrecrème de huidbarrière
versterken om huidschade te voorkomen.

Conclusie
Contacteczeem staat in de top vijf van meest
voorkomende beroepsziekten. Contacteczemen
ontstaan door herhaaldelijke blootstelling aan
irritatieve- dan wel allergene factoren. Een
contactallergie blijft levenslang bestaan maar bij
vermijding van het allergeen kan genezing van
het eczeem plaatsvinden. Om de ontwikkeling
van allergisch contacteczeem gedurende het werk
te voorkomen kunnen allergene stoffen binnen
de werkomgeving voor minimaal sensibiliserende
stoffen vervangen worden. Samenwerking tussen
politiek, werkgevers en artsen is hiervoor van
belang. Daarnaast kunnen beschermingsmiddelen
een uitkomst bieden. Helaas blijft het voor bepaalde
werknemers met een contactallergisch eczeem
noodzakelijk om van arbeidsomgeving te wisselen
om contact met allergenen definitief te mijden en het
eczeem te laten herstellen. Niemand wordt geboren
met een contactallergie en dus moet de oorzaak
van een allergisch eczeem gezocht worden binnen
de herhaalde contactmomenten met stoffen in de
omgeving.
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Arbeid als medicijn: Betekenis voor
geneeskundig adviseurs
A.J. van Oosten* en C. Lelieveld
Inleiding

De verdere ontwikkeling naar arbeidsspecialisatie
binnen landbouwsamenlevingen nam duizenden
jaren in beslag en leidde rond zevenduizend
jaar geleden in het Midden-Oosten tot de eerste
steden, tweeduizend jaar later ontstonden de eerste
stadsstaten en nog later de eerste staten.
Met de opkomst van staten ontstonden nieuwe
arbeidsverhoudingen zoals slavernij en loonarbeid.
De eerste loonarbeiders waren soldaten.2
In de laatste vijfhonderd jaar is er veel veranderd
en is het aandeel van de wereldbevolking in
loondienst toegenomen. Er hebben drie industriële
revoluties plaatsgevonden: de introductie van stoom,
elektriciteit en informatietechnologie.
Aanvankelijk leverden machines alleen spierkracht,
nu zijn machines ook steeds beter in staat
denkkracht te leveren.3
Het arbeidscontract is losser geworden en
veranderingen als globalisering en technologisering
brengen nieuwe onzekerheden met zich mee voor de
toekomstige werkgelegenheid en de kwaliteit van het
werk.4

Op 6 februari 2020, tijdens de 43e nascholingsdag
van Nascholing Noord te Drachten, gaf psychiater
Ard van Oosten een presentatie met de titel: “Aan
de slag met ‘Arbeid als Medicijn’. Hierbij kwam de
module ‘Arbeid als Medicijn’ aan bod. Dit is een
generieke module, ontwikkeld om de zorg voor
mensen met psychische problemen te verbeteren
door werk in de intake en behandeling bespreekbaar
te maken en een structurele plaats te geven in de
begeleiding.
In het Tijdschrift voor bedrijfs- en
verzekeringsgeneeskunde (TBV) dat verscheen in
april 2020 werden aanleiding, uitgangspunt en
inhoud van de module nader toegelicht.1
Uit onderzoek is bekend dat arbeidsparticipatie van
wezenlijk belang is voor de gezondheidssituatie van
patiënten met psychische problemen. Het is dan ook
belangrijk om het aspect werk mede te betrekken
bij de behandeling. De module ‘Arbeid als medicijn’
helpt bij het op gang brengen van het gesprek over
werk tussen mensen met psychische problemen en
de hulpverleners. Het bevat een gespreksleidraad die
tijdens intake en behandeling aandacht besteedt
aan de rol van arbeid bij de psychische klachten van
de betrokken patiënt. De leidraad kan handvatten
aanreiken voor een vervolgtraject.
In TBV van april 2020 wordt de betekenis ervan
voor de bedrijfsarts, de verzekeringsarts en de
arbeidsdeskundige toegelicht.
De vraag is: kunnen medisch adviseurs in de
private medische advisering ook profiteren van
deze leidraad?

Gevolgen van werkloosheid
Uit onderzoek blijkt dat werkloze mensen zich
minder gezond voelen. Zij krijgen vaker ziekten,
zoals psychische aandoeningen en hart- en
vaatziekten. Langdurige werkloosheid verergert dit.
Ten slotte is er een samenhang tussen werkloosheid
en het vaker voorkomen van suïcide.
Arbeid als medicijn
Werk kan mensen gezond maken en gezond houden.
Starten in een betaalde baan heeft direct een
positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke
gezondheid.5
Er zijn verschillende studies die de positieve invloed
van werk op herstel van psychische aandoeningen
tonen.6,7,8,9 Als je werk hebt, verloopt het herstel
voorspoediger. Ook Nederlands onderzoek onder
werklozen met ernstige depressieve klachten
laat zien dat door werkhervatting hun ervaren
gezondheid sterk verbeterde en tegelijkertijd de
zorgkosten (vooral ggz) sterk daalden. Werken loont.
Een betere financiële situatie zorgt niet alleen voor
minder spanning en onzekerheid, er is ook meer geld

De geschiedenis en de evolutie van arbeid
De vroege geschiedenis van werk vinden we in
het dierenrijk. Bladsnijdermieren zijn al ruim
vijftig miljoen jaar actief in de landbouw. De
voedselvoorraad van deze mieren bestaat uit
schimmels die ze in hun nesten laten groeien.
Voor de geschiedenis van arbeid hoeven we minder
ver terug. Tot twaalfduizend jaar geleden voorzagen
we met jagen en verzamelen van voedsel in onze
belangrijkste behoeften.
*

Drs. A.J. van Oosten, NScBA, psychiater, bedrijfskundige
en onderzoeker, lid convenantteam UWV GGZ.
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beschikbaar om de gezondheid op peil te houden.
Werk geeft structuur aan de dagen en zorgt voor
contact met andere mensen. Werk kan bijdragen
aan sociale status en bepaalt voor een deel wie
je bent. Werk geeft ook meer kansen om een
positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving.
Al deze factoren dragen bij aan gezondheid en
welbevinden.10

vinden van werk. Met dit inzicht kunnen passende
vervolgstappen worden gezet. Hierbij kan gedacht
worden aan het inwinnen van advies bij een
arboprofessional en beoordeling of begeleiding
vanuit de arbozorg.

Bijwerkingen

Medisch adviseurs in particuliere
verzekeringszaken zijn werkzaam op het gebied
van arbeidsongeschiktheid en op het gebied van
personen-/letselschade.
Globaal beschouwd is de rol van de medisch adviseur
werkzaam in het veld van arbeidsongeschiktheid
vergelijkbaar met die van de bedrijfsarts en van de
verzekeringsarts in de publieke sector, in die zin
dat die het verzuim-/herstelbeloop monitort en
waar nodig adviseert tot de inzet van interventies
die moeten helpen bij re-integratie in werk. De
mogelijkheden voor de inzet van instrumenten/
trajecten is voor de medisch adviseur in de
particuliere verzekeringsgeneeskunde zelfs groter
dan voor de collegae werkzaam in de publieke sector.
De medisch adviseur ziet de verzuimer echter
meestal niet zelf. Hij/zij moet afgaan op informatie
van betrokken hulpverleners. Hij/zij kan wel
de regiefunctie op zich nemen en adviseren
om bepaalde re-integratie-instrumenten, zoals
bijvoorbeeld de gespreksleidraad Arbeid als Medicijn
in een vroeg stadium in te zetten om herstelstagnatie
te voorkomen en om de kans op succesvolle reintegratie te vergroten. Kennis over het bestaan van
de leidraad is een eerste vereiste.
Voor medisch adviseurs in personenschade/
letselschade geldt in grote lijnen hetzelfde.
Van verzuimbegeleiding is in dit veld niet duidelijk
sprake, maar ook hier heeft de medisch adviseur als
medicus een zorgplicht en is in geval van psychische
klachten bij een slachtoffer als ongevalsgevolg en
dreigende herstelstagnatie de vroegtijdige inzet van
adequate en gevalideerde instrumenten/trajecten
van groot belang. Het komt helaas nog steeds
regelmatig voor dat men eerst volledig herstel wil
afwachten alvorens zelfs maar aan werk te willen
denken.
De specifieke expertise van de medisch adviseur/
verzekeringsarts ligt op het gebied van vaststelling
van functionele mogelijkheden en /of beperkingen
in geval van een medische aandoening, of het nu
een fysieke of een psychische aandoening betreft.
Het komt regelmatig voor dat medisch adviseurs/
verzekeringsartsen een positiever beeld hebben
over functionele mogelijkheden in geval van een
medische aandoening dan betrokkenen of diens
behandelaren in de curatieve sector.
Als de meningen over functionele mogelijkheden en
belastbaarheid van de cliënt verschillen kan het knap
lastig zijn voor een medisch adviseur om de handen

Betekenis van Arbeid als Medicijn voor
geneeskundig adviseurs in de private sector

Naast werking van arbeid als medicijn zijn er zoals
bij alle medicijnen ook bijwerkingen.
Werk kan de oorzaak zijn van psychische klachten
en kan psychische problemen verergeren.
Werk kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Zo werd
er in Japan eind jaren zeventig voor het eerst Karoshi
vastgesteld: het overlijden ten gevolge van extreem
overwerk.11
Niet alle werk is even gezond. Verschillende studies
tonen aan dat tijdelijke contracten een negatieve
invloed op de gezondheid kunnen hebben. Oorzaken
hiervoor kunnen gevonden worden in structurele
onzekerheid over het behoud van werk en inkomen,
minder goede werkomstandigheden en minder
bescherming op het werk vergeleken met mensen
met een vaste baan.12
Generieke module Arbeid als Medicijn
Zorginstituut Nederland heeft, vanwege het belang
van arbeidsparticipatie voor de gezondheid,
Arbeid als Medicijn opgenomen als een van de
kwaliteitsstandaarden.
Deze generieke module is ontwikkeld om de
zorg voor mensen met psychische problemen te
verbeteren door het onderwerp werk een structurele
plaats te geven en bespreekbaar te maken in de
behandeling en begeleiding. De module brengt
een gesprek over werk op gang tussen mensen met
psychische problemen en betrokken professionals.
De module bevat onder andere de gespreksleidraad
Arbeid als Medicijn, die dient om het gesprek tussen
patiënt en hulpverlener op gang te brengen en te
ondersteunen
Gespreksleidraad
De gespreksleidraad Arbeid als Medicijn is bedoeld
om tijdens de intake en de behandeling gericht
aandacht te besteden aan de rol van arbeid bij
het ontstaan, het voortduren en het herstel van
psychische problemen. Inzet van de gespreksleidraad
geeft antwoord op de vraag of werk een rol speelt bij
de psychische klachten van de betrokken patiënt en
zo ja, welke. Als werk een rol speelt, wordt duidelijk
of dat werk het herstel ondersteunt of belemmert.
De leidraad geeft inzicht in de verschillende
thema’s die spelen bij het behouden, hervatten en
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op elkaar te krijgen voor diens advies/aanbeveling bij
het communiceren ervan aan de cliënt en aan alle
bij de cliënt betrokkenen, zoals arbeidsdeskundigen,
verpleegkundigen, verzekeraars, belangenbehartigers
en schadebehandelaren.
Dit is het geval als de cliënt een kortetermijnperspectief heeft en niet wil investeren in revalidatie
of re-integratie, of omdat de cliënt van ‘de dokter’
(meestal een collega in de curatieve sector) te horen
heeft gekregen ‘rust te nemen’ of ‘ermee te moeten
leren leven’. Het succes van de re-integratie wankelt als
de cliënt slechts halfhartig gemotiveerd is.
Hier kan de inzet van de generieke module Arbeid
als Medicijn een kloof overbruggen in de rol van
katalysator. Behandelen en begeleiden en beoordelen
vinden elkaar (3B richtlijnen, Gezondheidsraad, 2005).

Wetenschappelijk bewijs voor de wisselwerking
tussen geneeskunde en maatschappelijke context
is tot op heden bescheiden. Meer evidence voor
re-integratieve interventies kan duidelijk maken
welke begeleiding en training effectief én betaalbaar
is. Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde
(KCVG; sociaal, 2005) en het Academisch Centrum
Particuliere Verzekeringsgeneeskunde (ACPV;
privaat, 2014) geven hieraan een nieuwe impuls.
Maar het begint met goede communicatie met
de behandelaar. En daarvoor lijkt de ontwikkelde
generieke module ‘Arbeid als Medicijn’ een zeer
bruikbaar handvat in het geval van psychische
aandoeningen.
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