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Van de redactie
In dit nummer komen enkele onderwerpen aan de 
orde, die wij met een zekere regelmaat in GAVscoop 
terugzien. De wet- en regelgeving met betrekking tot 
ons vakgebied is in het verleden regelmatig de revue 
gepasseerd en ook whiplash is een vaker geziene gast 
op onze pagina’s.
De verklaring daarvoor is eenvoudig : grote grijze 
wolken zweven om beide onderwerpen en niemand 
weet concreet waar de harde materie, zo al aanwezig, 
eindigt en fictie begint.
Beide zaken hebben ook gemeen, dat de discussie er 
om heen zich niet zozeer afspeelt tussen medici of op 
medisch-inhoudelijk vlak, maar dat ‘de maatschappij’ 
zich beide onderwerpen heeft toegeëigend en de 
discussie grotendeels door leken wordt gevoerd. Ik 
vrees dat de discussie zowel over de wet- en regelgeving 
als over whiplash nog wel even voort zal duren. Wij 
hebben natuurlijk allen te maken met deze kwesties, 
zodat het van belang is van de veranderende inzichten 
op de hoogte te blijven. GAVscoop wil daar graag een 
forum voor bieden.

K. de Wi lde
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Van het bestuur
De medisch adviseur 

en  
de functionele eenheid

Wie zich over de begrippen ‘medisch adviseur’ en 
‘functionele eenheid’ buigt komt in een moeras 
terecht waar men al snel van het goede pad kan 
afwijken. Niet verwonderlijk dat het in de praktijk bij 
verzekeraars soms vissen in troebel water betekende. 
Wat te denken van de medisch adviseur met ‘tenminste 
HBO-opleiding’? Of de functionele eenheid waaronder 
het halve kantoor wordt gerangschikt om die lastige 
privacyregelingen te omzeilen?

Wet- en regelgeving niet helder

Wet- en regelgeving maken het ons ook niet 
gemakkelijk door de vaak weinig heldere 
verwoordingen en de soms tegenstrijdige toelichtingen. 
Waar het werk van de medisch adviseur geleidelijk 
is verschoven naar de medewerkers binnen de 
functionele eenheid, is het altijd wel mogelijk 
gebleken er een rechtvaardiging voor te vinden in 
de moeilijk te interpreteren teksten van de codes en 
protocollen. Maar de verantwoordelijkheid blijft bij de 
medisch adviseur, die bij fouten en conflicten wél ter 
verantwoording wordt geroepen.

Toen in dit jaar de nieuwe Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Financiële Instellingen ontwikkeld 
werd, leek het uw GAV-bestuur een goede gelegenheid 
aandacht te vragen voor de onduidelijkheden in de 
paragrafen die over het werk van de medisch adviseur 
gaan.

Twee gedragscodes in de maak

Er zijn momenteel twee gedragscodes over de 
verwerking van persoonsgegevens in de maak: een voor 
de financiële instellingen en banken en een andere 
voor de zorgverzekeraars.

Het begrip functionele eenheid

De problemen in de interpretatie doen zich voor 
bij de definiëring van het begrip ‘functionele 
eenheid’. Het begrip vindt zijn oorsprong in de 
regelgeving van de KNMG (het groene boekje), waar 
de plichten van de personen direct betrokken bij 
de behandeling van een patiënt worden genoemd. 
Het betreft vooral de geheimhoudingsplicht van de 
verpleegkundigen, assistenten, fysiotherapeuten, 
psychologen en apothekers. De professionals uit 
deze groep hebben inzage in de medische gegevens 
voor zover dat nodig is voor hun werk. Ze blijven 
echter onder het beheer van de (huis)arts. Leenen 
heeft in zijn handboek over gezondheidsrecht deze 

functionele eenheid in de curatieve sector gelijk 
gesteld aan de groep personen die met en voor de 
medisch adviseur van een verzekeraar werkt, daarmee 
de term functionele eenheid overbrengend naar de 
verzekeringswereld. Hier ontstaan de problemen want 
de situatie bij de verzekeraars is anders dan in de 
praktijk van huisarts of clinicus. Bij verzekeraars is er 
sprake van drie partijen: de (kandidaat-)verzekerde, 
de verzekeraar en de medisch adviseur met zijn 
medische dienst. In de curatieve sector zijn er twee 
partijen: de patiënt en de dokter met zijn ‘functionele 
eenheid’. Is er in de curatieve sector sprake van een 
behandelingsovereenkomst, bij de verzekeraars bestaat 
die niet. Wel gelden voor de medisch adviseur van 
de verzekeraar alle geboden en sancties die de WGBO 
ook hem oplegt via de zogenaamde schakelbepaling*. 
Door klakkeloos het begrip functionele eenheid 
naar de medisch adviseur van de verzekeraar over te 
hevelen is veel onduidelijkheid ontstaan, die tot talloze 
ongewenste situaties in de praktijk heeft geleid, vaak in 
strijd met de vigerende regelgeving.

Zo werd het begrip functionele eenheid steeds 
verder opgerekt. Meer en meer verschillende 
functionarissen kwamen er in terecht, acceptanten, 
schadebehandelaars, arbeidsdeskundigen tot de (niet-
medisch geschoolde) manager. Wervelman ging zelfs 
zover dat hij zich afvroeg of de medisch adviseur wel 
in de functionele eenheid thuishoort! Daarmee is het 
begrip geheel van zijn oorspronkelijke plaats losgeraakt. 
Het werd  zo gebruikt om de groep niet-medisch 
geschoolden aan te duiden die door de medisch 
adviseur slechts van de voor hun werk noodzakelijke 
medische informatie werden voorzien. In de praktijk 
kwam het er echter vaak op neer dat de medische 
informatie vrijelijk beschikbaar was in deze groep en 
dat de medisch adviseur alleen geraadpleegd werd als 
de medische problematiek te ingewikkeld was.

Geheimhoudingsplicht

Deze situatie, in de hand gewerkt door de onduidelijke 
wet- en regelgeving en niet in het laatst door de voor 
leken nauwelijks juist te interpreteren definitie van het 
begrip functionele eenheid, is onwenselijk. Medische 
gegevens behoren tot de meest gevoelige, we dienen er 
zorgvuldig mee om te gaan. Ze behoren niet op grote 
schaal verspreid te worden. Als ze aan een arts zijn 
toevertrouwd hoort de patiënt of degene die gekeurd 
is te kunnen vertrouwen op geheimhouding. Daar 
hebben artsen de eed of belofte voor afgelegd en heeft 
de wetgever talloze voorschriften voor uitgevaardigd. 
Het is dus niet juist dat medische gegevens vrijelijk 
beschikbaar komen aan een verzekeraar. De medisch 
adviseur dankt zijn bestaansrecht niet in het laatst 
aan deze bewaking van het beroepsgeheim. Daarom 
horen medische gegevens alleen thuis bij de medisch 

* WGBO Art. 7: 464 BW
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adviseur. Die kan zich laten bijstaan door anderen, zijn 
assistenten.

Blokkeringsrecht

Er is nog een tweede reden voor het separaat houden 
van medische gegevens: het blokkeringsrecht. Dit 
begrip, vooral in de WGBO vastgelegd, verdraagt zich 
niet met het op voorhand beschikbaar zijn van de 
medische gegevens in een grote functionele eenheid 
waarin ook medewerkers van een verzekeraar werken. 
Als de gegevens al direct beschikbaar zijn voor de 
verzekeraar valt er immers niets meer te blokkeren.

Deze twee beginselen, de geheimhoudingsplicht en 
het blokkeringsrecht, staan bij de herziening van de 
gedragscodes centraal. Daarmee krijgt de medisch 
adviseur zijn centrale rol terug. Alleen hij mag over 
medische gegevens beschikken. Hij kan zich laten 
bijstaan en in de praktijk zal dat ook altijd het 
geval zijn door deskundige assistenten die echter 
hiërarchisch onder hem horen te staan. Hij brengt een 
onafhankelijk advies uit, zoals de GAV-beroepscode dat 
duidelijk aangeeft. Het advies kan niet onafhankelijk 
zijn als het wordt opgesteld door personen die gestuurd 
worden door het directe belang van de verzekeraar.

Scheiding van advies en beslissing

Dat brengt ons op het punt dat er een scheiding moet 
zijn tussen het geven van een advies en het nemen 
van een beslissing. Het eerste is aan de medisch 
adviseur, het tweede aan de verzekeraar. Alleen de 
medisch adviseur kan beschikken over alle benodigde 
medische informatie en hij leidt daar vervolgens een 
advies uit af. De conclusie van zijn onderzoek en het 
advies kan hij doorgeven aan de verzekeraar, die dat 
advies al of niet volgend een beslissing neemt over de 
acceptatie of uitkering van een verzekering. Eigenlijk is 
hiermee al aangegeven dat de term medisch acceptant 
onduidelijkheden geeft. Als deze functionaris iets te 
zeggen heeft over de acceptatie van een verzekering, 
hoort hij niet betrokken te zijn bij het opstellen van 
het advies en omgekeerd. Als hij behulpzaam is bij 
het adviseren mag hij geen beslissing nemen over 
acceptatie. Daar het uitbrengen van een medisch 
advies gescheiden behoort te zijn van het nemen van 
een acceptatiebeslissing, kan nooit in één hoofd beide 
geschieden! De medisch adviseur en zijn afdeling 
horen dus onafhankelijk te werken bij de verzekeraar. 
De mensen die voor hem werken kunnen bijvoorbeeld 
“medisch assistent” genoemd worden. De acceptanten, 
buiten de medische dienst geplaatst, krijgen alleen 
het beargumenteerde advies dat ze nodig hebben voor 
hun werk dat bestaat uit het nemen van een beslissing 
over acceptatie of uitkering. Het begrip functionele 
eenheid dat voor zoveel onduidelijk heeft gezorgd 
kunnen we beter laten vallen. ‘Medische dienst’ of een 
vergelijkbare term heeft de voorkeur. Er ontstaat meer 
duidelijkheid door.

Beargumenteerd advies

Dan resteren er twee problemen die in de 
verzekeringswereld op gespannen voet kunnen staan 
met de geheimhoudingsplicht bij het omgaan met 
medische gegevens. Ten eerste: wat is nog acceptabel 
bij het uitbrengen van een beargumenteerd advies 
buiten de medische dienst? Ten tweede: hoe verdraagt 
zich het omgaan met verzekeringstechnische en 
financiële gegevens en sociale en arbeidsgerelateerde 
omstandigheden van de (kandidaat-)verzekerde binnen 
de medische dienst?

Wat het eerste punt betreft, de medisch adviseur moet 
doorlopend een afweging maken welke gegevens hij 
geheim dient te houden en wat hij kan prijsgeven aan 
de buitenwereld, zoals de WMK het noemt: “niet meer 
meedelen dan ‘nodig’ is”. Het is niet goed denkbaar dat 
het advies slechts een bepaald percentage oversterfte, 
een clausule of een opsomming van de beperkingen in 
zou houden, zonder de argumenten. Daarmee zou de 
beslissing minder zorgvuldig worden en uiteindelijk de 
klant nadeel kunnen opleveren. Het befaamde artikel 
uit de WGBO dat het informatie- en blokkeringsrecht 
van de (kandidaat-)verzekerde regelt, wijst al op de 
mogelijkheid om de ‘nodige’ medische gegevens aan 
de verzekeraar door te geven, maar de wetgever heeft 
zich er tot nu niet aan gewaagd om de omvang van 
deze toelaatbare openbaarmaking beter te omschrijven. 
Dat wordt aan het oordeel van de medisch adviseur 
overgelaten. De wetgever legt dus een grote mate 
van verantwoordelijkheid voor deze afweging bij de 
medisch adviseur.

Verwerken van niet-medische gegevens

Het tweede punt, hoe de niet-medische gegevens 
die wel van belang zijn voor een goed oordeel over 
de aanvraag van een verzekering of een uitkering 
binnen de medische dienst verwerkt kunnen worden, 
is nog lastiger te beantwoorden. Het is wenselijk dat 
dezelfde mensen die betrokken zijn bij het opstellen 
van een medisch advies ook de verzekeringstechnische 
en financiële en sociale en arbeidsgerelateerde 
omstandigheden van de aanvrager kunnen beoordelen. 
Als deze personen binnen de medische dienst evenwel 
onder ‘functionele’ leiding staan van de medisch 
adviseur die geen of onvoldoende kennis heeft van 
deze zaken, hoe moeten ze dan leiding krijgen? En zijn 
deze niet-medische zaken niet typisch het terrein van 
de verzekeraar? Staat diegene die leiding geeft over 
deze aangelegenheden dan naast of onder de medisch 
adviseur? Juridisch gezien zal er niets op tegen zijn dat 
deze niet-medische zaken binnen de medische dienst 
worden behandeld maar organisatorisch is het lastig.

Wat zal er veranderen in de codes?

Zoveel is al wel duidelijk bij de revisie van de beide  
gedragscodes dat de definiëring van het begrip 
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functionele eenheid dezelfde zal moeten zijn in de 
beide codes. Beter zou het zijn dit begrip te laten  
vallen en te spreken van medische dienst. Waar bij  
veel verzekeraars zowel ziektekostenregelingen als 
beoordelingen over leven- of arbeidsongeschiktheids-
zaken afgehandeld worden, soms zelfs door één en 
dezelfde medisch adviseur, zou het opnieuw tot veel 
verwarring leiden als dit begrip voor tweeërlei uitleg 
vatbaar zou zijn.

Verder dienen we er attent op te zijn dat de term 
‘medisch adviseur’ niet gebruikt wordt om er niet-
artsen mee aan te duiden. In de wereld van de 
huisartsen en clinici gaat men er zonder meer van 
uit dat iemand die zich als medisch adviseur bekend 
maakt een collega is. Laat de fysiotherapeut, apotheker 
of psycholoog het eigen epitheton gebruiken, geen 
versluierende termen hier.

In de discussie over de plaats van de medisch adviseur 
binnen de verzekeringswereld ligt het accent vrijwel 
alleen op de juridische aspecten en de formulering 
van de eisen en sancties verbonden aan de uitoefening 
van dit vak. Teveel wordt eraan voorbijgegaan dat 
dit vak alleen maar is uit te oefenen met gedegen 
en goed onderhouden kennis. Door ook mensen 
uit andere disciplines als medisch adviseur aan te 
duiden wordt aan deze kennisvereiste voorbijgegaan. 
Dat kan schadelijk zijn voor de kwaliteit van het 
werk. De werkzaamheden van de medisch adviseur 
zijn anders dan in de huispraktijk of de kliniek. De 
medisch adviseur is een echte bemiddelaar, tussen de 
(kandidaat-)verzekerde en de verzekeraar in. Dat vergt 
een positie van onafhankelijkheid. Zo kan hij zowel 
opkomen voor de belangen van de verzekerde als voor 
die van de verzekeraar.

Dus: vergeet het begrip functionele eenheid en laat  
de medisch adviseur weer centraal zijn bij de 
verwerking van medische gegevens. Houdt u vooral  
de ontwikkelingen bij het herschrijven van de gedrags-
codes goed in de gaten, ze zullen invloed hebben op  
de manier waarop u in de toekomst uw werk zult doen.

S.P.  Israëls 
Voorzitter  GAV
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Het omgaan met medische gegevens in de 
afhandeling van verzekeringsclaims

Mw. mr. A. de Vries*

Inleiding

Het omgaan met persoonsgegevens, en in het bijzonder 
het omgaan met privacy-gevoelige informatie zoals 
medische gegevens, wordt door diverse wetten, 
uitgebreide richtlijnen en overige regelgeving 
geregeld. Toch ontstaat in de dagelijkse praktijk van 
claimbehandeling regelmatig de vraag hoe moet 
worden omgegaan met deze gegevens. In dit artikel 
wordt een overzicht gegeven van wat de zojuist 
genoemde bronnen, literatuur en jurisprudentie 
hierover zeggen. De achterliggende gegevens zijn 
terug te vinden in de scriptie ‘ik heb ik heb wat jij niet 
hebt’ die is te vinden op de website van GAVscoop1. 
Voor zover in dit artikel aanvullende gegevens worden 
gebruikt, die niet in de scriptie werden verwerkt, 
worden deze apart in voetnoten vermeld.

Toestemming voor gegevensverstrekking

Als hoofdregel geldt dat de arts degene is die de 
medische gegevens verwerkt. Hij is dus degene die de 
gegevens mag verzamelen, beheren en verstrekken. 
Voor verstrekken van de gegevens aan derden is in 
principe toestemming nodig van betrokkene, maar op 
deze regel bestaat echter een aantal uitzonderingen. 
Voor de medisch adviseur zullen vooral de volgende 
uitzonderingen van belang zijn. Allereerst mogen, 
zonder expliciete toestemming, gegevens worden 
verstrekt binnen de functionele eenheid. Ook mogen 
artsen die zijn betrokken bij de beoordeling van één 
en dezelfde persoon, betreffende één en dezelfde 
problematiek, vrijelijk van gedachten wisselen. Verder 
mogen in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
gegevens worden verstrekt en in bijzondere gevallen 
wanneer concrete aanwijzingen bestaan dat een ander 
zwaarwegend belang zou kunnen worden geschaad.
Wanneer het vragen van toestemming op grond 

van deze uitzonderingen niet noodzakelijk is, maar 
desondanks toch toestemming wordt gevraagd, kan 
dat zowel de betrokkene als de arts in een lastig parket 
brengen. In genoemde situatie mogen gegevens zonder 
toestemming worden verstrekt terwijl bij betrokkene, 
door het vragen van toestemming, de verwachting 
wordt gewekt dat hij zou kunnen weigeren. Hem wordt 
een keuze gegeven terwijl hij in feite geen keuze heeft. 
De arts kan daarbij een weigering in handen krijgen, 
terwijl hij in feite zonder die toestemming de gegevens 
kon verwerken. Vervolgens zal de weigering veelal in 
het nadeel van betrokkene worden uitgelegd, maar 
was betrokkene wel op de hoogte van de mogelijkheid 
van een negatieve consequentie toen hij de weigering 
afgaf? De arts zal zich deze dilemma’s, voor betrokkene 
en voor zichzelf, goed moeten realiseren. Artsen zullen 
wanneer hen niet geheel duidelijk is of toestemming 
nodig is, ertoe geneigd zijn veiligheidshalve toch 
toestemming vragen en ook het Tuchtcollege hanteerde 
een dergelijke ruime toestemmingsvraag. Het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bepleit echter 
juist een strikte toestemmingsvraag om de zojuist 
beschreven dilemma’s te voorkomen; wanneer geen 
toestemming nodig is moet die niet worden gevraagd. 
Hiervoor zullen mijns inziens wel eerst de open 
normen in de regelgeving nader uitgewerkt moeten 
worden, waardoor meer helderheid geschapen wordt 
in welke gevallen wel en in welke gevallen geen 
toestemming nodig is. Vervolgens kunnen, en moeten, 
de artsen mijns inziens alleen in de noodzakelijke 
gevallen toestemming vragen. Wel verdient het 
daarbij aanbeveling om aan betrokkene mededeling 
te doen wanneer zonder toestemming gegevens aan 
derden worden verstrekt. Dit kan zowel in meer 
algemeen voorlichtende zin, als specifiek benoemd. 
Bijvoorbeeld dat bij de start van de claimbeoordeling 
er een algemene uitleg is, dat een arbeidsdeskundige of 
schadebehandelaar noodzakelijke gegevens verstrekt 
kan krijgen, dan wel de mededeling dat door de 
medisch adviseur gegevens zijn vertrekt aan een met 
naam genoemde expertise-arts.
In die gevallen waarin wel toestemming wordt 
gevraagd is een schriftelijke machtiging sterk aan 
te bevelen. Het doel waarvoor de toestemming 
wordt gevraagd moet aan betrokkene bekend 

* mw.. mr. A. de Vries, verzekeringsgeneeskundige, “Ik heb ik 

heb wat jij niet hebt.” Het omgaan met medische gegevens 

in de afhandeling van verzekeringsclaims, (afstudeerscriptie 

Nederlands recht Open Universiteit) 2007.
1 http://www.gavscoop.nl

Onderstaand artikel is een samenvatting van een afstudeerscriptie Nederlands recht.  
De volledige scriptie “Ik heb ik heb wat jij niet hebt” van collega mr. A. de Vries kan 
als pdf-bestand gedownload worden van GAVscoop.nl onder ‘links en downloads’.

Red.
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worden gemaakt, evenals de vraagstelling voor de 
gegevensuitwisseling. De vraagstelling moet gericht zijn 
en van feitelijke aard. Vraagstellingen als ‘ in het kader 
van de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zou ik 
graag uw gegevens ontvangen’ zijn dus onvoldoende 
gericht. Wel kan zich de situatie voordoen waarin 
een samenstel van klachten of aandoeningen 
speelt waardoor de arts van mening is dat aan een 
ruime vraagstelling, bij voorbeeld naar de gehele 
patiëntenkaart, niet te ontkomen valt. De arts zal dan 
aan betrokkene moeten uitleggen waarom hij niet met 
een beperkte gerichte vraag kan volstaan. Vervolgens 
kan van betrokkene worden verlangd, eventueel via de 
rechter, dat hij de machtiging afgeeft. Een weigering zal 
veelal in het nadeel van betrokkene worden uitgelegd.

Aan wie mogen gegevens worden verstrekt

Eén van de uitzonderingen op de regel dat voor het 
verstrekken van gegevens aan derden toestemming 
van betrokkene nodig is, is het verstrekken binnen de 
functionele eenheid. De functionele eenheid bestaat 
uit die personen die noodzakelijkerwijs betrokken zijn 
voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen, 
en de gegevens mogen alleen worden verstrekt voor 
zover deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering 
leidend tot dat doel. In het kader van dit artikel is het 
doel de afhandeling van een verzekeringsclaim. 

Het begrip functionele eenheid is essentieel. In het 
kader van de claimbehandeling werkt de medisch 
adviseur in nauwe samenwerking met bij voorbeeld een 
arbeidsdeskundige of een schadebehandelaar, waarbij 
hun specifieke deskundigheid noodzakelijk is voor een 
goede afhandeling van de claim. Zij zullen dus tot de 
functionele eenheid kunnen worden gerekend. Dit zal 
in de regel echter niet gelden voor losse consulenten 
zoals een reïntegratiedeskundige, een begeleidend 
psycholoog of een medewerker van een rugtraining; 
hun inzet zal de claim wel kunnen beïnvloeden, maar 
zij zijn niet strikt noodzakelijk voor een correcte 
beoordeling en afhandeling van de claim. Dit betekent 
echter niet dat allen van buiten de eigen organisatie, 
dus alle externe consulenten, ook buiten de functionele 
eenheid zouden vallen. Wanneer de inbreng 
noodzakelijk is voor een goede afhandeling van de 
verzekeringsclaim kan ook een externe consulent tot 
de functionele eenheid worden gerekend en vanuit die 
basis de noodzakelijke medische gegevens verstrekt 
krijgen. Bij het aanvragen van een expertise zullen deze 
gegevens dan ook zonder toestemming meegezonden 
kunnen worden. Omtrent dit punt stichtte het Centraal 
Tuchtcollege verwarring door enerzijds te stellen dat de 
externe consulent tot de functionele eenheid behoorde 
en door het vanuit die optiek aanvaardbaar te achten 
dat aan de consulent het dossier ter beschikking was 
gesteld. Anderzijds echter achtte het College het 
beter geweest wanneer betrokkene in kennis was 
gesteld én om toestemming was gevraagd. Hier wil 
ik terugverwijzen naar de vorige paragraaf waar de 

dilemma’s worden besproken die kunnen ontstaan 
wanneer toestemming wordt gevraagd terwijl die 
niet noodzakelijk is. Zoals gezegd verdient het wel 
aanbeveling om mededeling te doen over het feit 
dat een externe consulent wordt ingeschakeld en 
dat daarvoor gegevens worden uitgewisseld. Deze 
aanbeveling geldt ook voor gegevensverstrekking 
binnen de functionele eenheid, maar de mededeling 
zou hier echter in een meer algemeen voorlichtende 
vorm kunnen plaatsvinden.

Ook buiten de functionele eenheid zal een aantal 
medewerkers binnen de organisatie de medische 
stukken kunnen inzien. Dit betreft de staf van 
de arts, zoals de secretaresse of andere onder 
verantwoordelijkheid van de arts werkende personen. 
Deze personen mogen op basis van de WGBO stukken 
inzien. Omdat zij rechtstreeks zijn betrokken bij de 
uitvoering van de claimafhandeling vallen zij onder 
de werking van de WGBO, maar omdat zij strikt 
beschouwd niet noodzakelijk zijn voor een correcte 
claimafhandeling vallen zij, zoals gezegd, buiten de 
functionele eenheid. Dat deze personen inzage hebben 
zou eveneens in een algemene mededeling kunnen 
worden opgenomen.

De arts, de medewerkers binnen de functionele eenheid 
en de medewerkers vallend onder de staf hebben allen 
een plicht tot geheimhouding.

Welke gegevens mogen worden verstrekt

Degenen die toegang hebben tot medische stukken 
behoren schriftelijk te worden benoemd. Hierbij zal 
ook de mate waarin deze personen toegang hebben 
moeten worden beschreven: heeft de persoon toegang 
tot losse stukken, tot het dossier, of ook tot het archief? 
De scheiding tussen staf en functionele eenheid wordt 
op dit punt duidelijk zichtbaar. Om tot een efficiënte 
werkwijze te komen zullen de medewerkers van de 
staf in meer of mindere mate rechtstreeks toegang 
moeten krijgen tot stukken, dossier en/of archief. 
Dit geldt echter niet voor de medewerkers van de 
functionele eenheid. Zij kunnen medische gegevens 
krijgen verstrekt, maar zij hebben geen rechtstreekse 
toegang. De arts fungeert hier als een soort filter 
die de medewerkers binnen de functionele eenheid 
een grotere of kleinere selectie van de gegevens ter 
beschikking kan stellen.
De arts zal moeten beoordelen welke gegevens hij 
wel en welke hij niet aan de functionele eenheid ter 
beschikking zal stellen. Hij zal een afweging moeten 
maken tussen zijn spreekplicht en het belang van het 
individu. De spreekplicht wordt gevormd door de 
plicht om in het kader van de claimbehandeling het 
medische oordeel te motiveren en overige medewerkers 
te informeren. Het belang van het individu betreft 
het belang van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. In deze afweging speelt een zestal factoren 
een rol.
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1. De relevantie van de gegevens.
 In alle gevallen zullen de gegevens die door de arts 

met derden worden gedeeld relevant moeten zijn 
voor de beoordeling van de claim.2

2. De complexiteit van de zaak.
 Naar mate een zaak complexer is zal het eerder 

noodzakelijk zijn dat ruimere medische informatie 
aan de functionele eenheid wordt verstrekt.

3. Het belang waarmee de claim gepaard gaat.
 Een geringere claim zal het ‘vrijgeven’ van 

persoonlijke gegevens minder snel rechtvaardigen.3

4. Het doel waarvoor de informatie werd opgetekend.
 Een expertiserapport dat werd vervaardigd in het 

kader van de claimbeoordeling, of een brief van 
een behandelaar waarin antwoord wordt gegeven 
op gerichte vragen betreffende de claim, zal eerder 
aan de functionele eenheid ‘vrijgegeven’ kunnen 
worden dan bij voorbeeld een patiëntenkaart 
die werd vervaardigd in het kader van algemene 
patiëntenzorg.

5. De mate van gevoeligheid van de gegevens.
 Bijvoorbeeld met informatie betreffende seksualiteit 

of psychische problematiek zal strikter moeten 
worden omgegaan dan met gegevens betreffende 
knieletsel.

6. De kans dat anderen de gegevens op onjuiste wijze zullen 
interpreteren.

 Naarmate deze kans groter is zal de arts 
uitgebreider moeten ‘vertalen’ in bewoordingen die 
misinterpretatie tegengaan.4

Dat de uitkomst van deze afweging onder omstandig-
heden kan zijn dat volledige medische informatie 
wordt verstrekt, is hierbij zeker niet uitgesloten.

In welke vorm mogen gegevens worden 
verstrekt

In de hedendaagse praktijk wordt veelal de werkwijze 
gehanteerd dat de arts de medische gegevens 
slechts in de vorm van, door hemzelf vervaardigde, 
samenvattingen aan de medewerkers binnen de 
functionele eenheid verstrekt. Uit de diverse wetten, 
richtlijnen, uitspraken en andere bronnen blijkt 
echter niet dat de arts op een dergelijke werkwijze 
aangewezen zou zijn. Als argument wordt nogal eens 
verwezen naar de richtlijn van het Nationaal Platform 
Personenschade (NPP) en de Gedragscode Behandeling 
Letselschade die dit voor zouden schrijven. In een 
aanvullende reactie liet het NPP echter expliciet 

weten dat de arts de gegevens kan verstrekken door 
middel van samenvatten, door letterlijke weergave 
van oorspronkelijke teksten of door het in kopie 
verstrekken van stukken. De Gedragscode laat expliciet 
het verstrekken van expertiserapporten toe en laat 
daarnaast ook een mogelijkheid open om anderszins 
af te wijken van de beschreven regels. Daarnaast wordt 
ook een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege in 
dit kader vaak aangehaald.5 Het betreft een uitspraak 
waarin het, bij het advies, bijvoegen van medische 
bijlagen wordt behandeld. De uitspraak is echter voor 
meerdere uitleg vatbaar.6 Er zijn aanknopingspunten 
in te vinden waaruit kan worden opgemaakt dat de 
stelling dat geen medische stukken bij het advies 
mogen worden gevoegd, minder strikt moet worden 
genomen dan de formulering doet vermoeden. 
Allereerst meldt de uitspraak dat het bijvoegen van 
medische gegevens ‘in principe’ niet is toegestaan. 

Daarnaast speelt in deze uitspraak een grote rol 
dat de arts irrelevante en niet becommentarieerde 
gegevens had meegezonden, die mogelijk bij derden 
tot misinterpretatie konden leiden. Helaas bespreekt 
de rechter niet of het meezenden van relevante, 
wel becommentarieerde, duidelijke gegevens wel is 
toestaan. Tot slot sluit een ruimere uitleg aan bij de 
codes en richtlijnen zoals die thans gelden en behoorde 
het Centraal Tuchtcollege het te beargumenteren als 
het had willen afwijken van de geldende normen, wat 
het niet deed.

Het in kopie verstrekken van (delen van) medische 
stukken, of onder omstandigheden zelfs inzage in de 
volledige medische informatie, behoort mijns inziens 
dus tot de mogelijkheden. Maar er zal een werkwijze 
gehanteerd moeten worden waarbij de arts bewust en 
weloverwogen stukken selecteert en censureert aan de 
hand van de eerder besproken zes criteria. Voor zover 
een stuk te ruime of onvoldoende duidelijke gegevens 
bevat, of de informatie te zeer vertrouwelijk is, zal de 
arts een samenvatting of transcriptie moeten maken.

Om helderheid te bewaren verdient het mijns 
inziens aanbeveling om binnen de functionele 
eenheid een apart ‘medisch werkdossier’ aan te 
leggen waarin de binnen de ‘vrijgegeven’ medische 
stukken worden opgeborgen. Dit dossier zal met 
extra geheimhoudingswaarborgen moeten worden 
behandeld. Na afhandeling van de claim dient het 
bij het normale medische dossier te worden gevoegd, 

2 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

17 mei 2007, 2006/101.
3 M. Barendrecht, P. Kamminga & C. van Zeeland, 

Gedragscode Behandeling Letselschade. Goede 

praktijken bij het regelen van schade, Tilburg: 

Universiteit van Tilburg 2006.
4 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

17 mei 2007, 2006/101.

5 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 

17 mei 2007, 2006/101.
6 P. van den Broek, ‘De toelaatbaarheid van het als 

bijlage voegen van medische gegevens bij een medisch 

advies’, Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade 

2007-3, p. 88-93.
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maar, vanwege de transparantie, zal het wel als apart 
werkdossier herkenbaar moeten blijven. Zowel tijdens 
de claimbehandeling als na afhandeling zal duidelijk 
moeten zijn wie welke gegevens ter beschikking heeft / 
heeft gehad.

Medische gegevens in procedures bij de rechter

Wanneer een zaak bij de rechter terecht komt, 
gelden weer andere regels omtrent hoe moet worden 
omgegaan met de medische gegevens. De advocaat 
van de verzekeringsmaatschappij kan niet tot de 
functionele eenheid worden gerekend omdat zijn 
inzet niet te beschouwen is als noodzakelijk voor de 
goede afhandeling van de claim. De advocaat zal de 
stukken tot zijn beschikking kunnen krijgen op basis 
van het recht op een eerlijk proces. Hierbij zal een 
afweging plaats moeten vinden tegen het recht van 
betrokkene om zijn gegevens geheim te houden. Deze 
afweging kreeg tot nu toe in het bestuursrecht (zaken 
in het kader van sociale verzekeringen) beduidend 
meer aandacht dan in het civiele recht (de particuliere 
verzekeringszaken).

In het civiele recht werden stukken ter beschikking 
gesteld aan de arts en aan de advocaat van de 
verzekeringsmaatschappij, onder oplegging 
van vertrouwelijkheid (artikel 8 EVRM). Dit is 
een werkwijze die goed aansluit bij die uit het 
bestuursrecht, want daar is de strijd over de vraag of 

de advocaat de gegevens verstrekt kan krijgen beslecht 
met een positief antwoord, onder verplichting van 
geheimhouding. Korte tijd later echter volgde nog 
een civiel rechterlijke uitspraak waarbij de rechter de 
medische stukken nu slechts ter beschikking stelde 
aan de arts; de advocaat liet zich immers in verband 
met een gebrek aan medische kennis juist door de arts 
adviseren, zo overwoog de rechter. Helaas bleven in dit 
rechterlijke oordeel de factoren onbesproken die in het 
bestuursrecht zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in 
de ontwikkelde werkwijze. Dit betreft de verwevenheid 
van medische en juridische aspecten en het feit dat 
een arts de juridische implicaties onvoldoende kan 
overzien.

In rechterlijke procedures is geheimhouding beperkt. 
In openbaarheid worden ziektegeschiedenissen soms 
uitgebreid behandeld en medische gegevens met 
enige regelmaat zeer expliciet in uitspraken vermeld. 
Bij voorbeeld het CBP7 sprak zijn zorg uit over dit 
lek. Onzekerheid over wat in rechterlijke procedures 
naar buiten gebracht zal worden heeft binnen 
de sociale verzekeringen geleid tot adviezen aan 
verzekeringsartsen om meer bewust te zijn dat gegevens 
later in een procedure openlijk aan de orde kunnen 
komen en om bij overdracht van gegevens expliciet 
te wijzen op de geheimhouding. Deze adviezen 
hebben mijns inziens voor een zorgvuldig werkend 
arts nauwelijks toegevoegde waarde, maar zijn wel 
tekenend voor de zorg die leeft.

7 College Bescherming Persoonsgegevens
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Rijgeschiktheid bij ziekte en gebruik 
sederende medicatie

J.K. van Driel*

Inleiding

Het is bekend, dat mensen die niet fit zijn, slechter 
gaan autorijden. Zo gebeuren er elk jaar weer veel 
ongelukken met vakantiegangers die zo nodig een 
veel te lange reis per auto moeten maken, “in één 
dag vanaf Toremolinos naar huis”. Een slaperige 
chauffeur neemt nu eenmaal een veel groter risico 
een ongeval te veroorzaken dan een frisse chauffeur. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij 
slaperigheid de rijvaardigheid net zo verminderd is, als 
bij een te hoog (> 0,5) alcoholpromillage in het bloed1. 
Voor beroepschauffeurs is er dan ook regelgeving, dat 
deze niet langer dan een bepaald aantal uren aaneen 
mogen chaufferen. Ook voor het gebruik van alcohol 
in het verkeer bestaat er exacte regelgeving wanneer 
iemand wel en niet mag rijden. Het omslagpunt is een 
alcoholpromillage van 0,5.
Bepaalde ziekten of een behandeling met sederende 
medicatie kunnen iemand natuurlijk ook 
verminderd rijvaardig maken. Er zijn twee situaties 
voorstelbaar waarin een medisch adviseur van een 
verzekeringsmaatschappij hiermee te maken zou 
kunnen krijgen: vragen van verzekerden zelf en een 
vraag omtrent eventuele de aansprakelijkheid.

Vragen van verzekerden

Verzekerden kunnen de medisch adviseur hierover 
vragen stellen in de zin van: “Ik heb M.S., mag ik 
daarmee auto rijden?”, “Mijn linkerbeen zit in het gips, 
mag ik daarmee autorijden?” en “Op het doosje van 
mijn medicijn staat: Dit middel kan de rijvaardigheid 
beïnvloeden. Mag ik nu nog auto rijden?”
De verzekeringsmaatschappij moet dan beslissen of 
het schaderisico al dan niet nog onder de dekking 
valt. Daarmee kan de verzekeraar in feite beslissen of 
iemand al dan niet mag auto rijden. Dat kan een lastige 
beslissing zijn met soms tegenstrijdige belangen.

Vanzelfsprekend dienen we in de eerste plaats onze 
verantwoordelijkheid te nemen voor het belang 
van verkeersveiligheid en ons daarbij te houden aan 
de regels. Een patiënt die elke week een keer een 
epileptisch insult heeft, zou geadviseerd moeten 
worden om geen auto te rijden. Men kan niet zeggen:

* J. K. van Driel, bedrijfsarts.

“Ga gerust auto rijden. Wij verzekeren het 
schaderisico wel.” Vanzelfsprekend dient de 
verzekeringsmaatschappij de eigen schadelast te 
beheersen, omdat anders de verzekering te duur wordt. 
Aan de andere kant moet een verzekering ook een 
adequaat product zijn. Het kan niet zo zijn, wanneer 
men maar even een vlekje heeft, dat men  dan niet 
meer auto mag rijden, met alle maatschappelijke 
gevolgen van dien. Bij uitstek kan gedacht worden aan 
de broodwinning, verzekerde beroepschauffeur of aan 
iemand voor wie het woon-werk-verkeer echt alleen 
met de auto te doen is. Iemand met een ziekte kan juist 
erg afhankelijk van de auto zijn. Sommige mensen zijn 
voor het posten van een brief of het halen van een 
halfje brood al aangewezen op het gebruik van de auto 
omdat zij door hun handicap de afstand niet kunnen 
lopen. Dankzij de auto kan men zelfstandig blijven 
wonen en behoudt men de vrijheid de wijde wereld 
in te trekken. Ook is het ongewenst dat een patiënt 
met bepaalde, het lijden verlichtende medicamenteuze 
behandeling, pijnbestrijding2 of antidepressiva afwijst, 
omdat men auto wil blijven rijden. Een onbehandelde 
depressie kan de verkeersveiligheid meer schade 
berokkenen dan het meestal slechts mild sederende 
effect van een antidepressivum. De kwaal is dan 
ernstiger dan het middel.
Iemand met een slechts licht verhoogd risico op het 
veroorzaken van een ongeval zou derhalve toch in 
een auto moeten kunnen blijven rijden. Zo wordt 
bij alcohol de Odds Ratio voor het veroorzaken van 
een ongeval bij een promillage van 0,5 op ongeveer 
1,5 tot 2,0 ingeschat3. Ook is het zo, dat mensen met 
een aandoening die de rijvaardigheid beïnvloedt, uit 
zichzelf al voorzichtiger gaan rijden, zoals bejaarden 
eigenlijk in het algemeen al doen. Bejaarden rijden 
doorgaans alleen als ze zich fit voelen. Zij rijden daarbij 
alleen op hen bekende wegen en bovendien niet bij 
regen of in het donker.

Vraag omtrent aansprakelijkheid

Een vraag over aansprakelijkheid rijst natuurlijk 
wanneer een door ziekte niet-rijgeschikte chauffeur een 
ongevalschade veroorzaakt. Dit komt het duidelijkst 
naar voren bij bedrijfsongevallen. Een bedrijfsarts die 
een door een dagelijkse dosis van 30 mg diazepam 
gesedeerde chauffeur toch arbeidsgeschikt verklaart, 
maakt een kunstfout. De aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de bedrijfsarts kan bijgevolg een schadeclaim 
verwachten.
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Een werknemer, die niet meldt sederende medicatie 
te gebruiken en beroepshalve toch gaat chaufferen, is 
natuurlijk ook fout.
Lastiger wordt het bij ongevallen in de privésfeer. 
Daar kan wellicht nog de behandelend arts als 
aansprakelijkgestelde in beeld komen wanneer deze 
de fout maakt een patiënt bij een bepaalde ziekte en/
of gebruik van sedativa niet te waarschuwen voor de 
gevolgen voor de rijvaardigheid. Bij de vraag van de 
aansprakelijkheid zal natuurlijk heel veel afhangen van 
wat we onder de regels der kunst verstaan.

Regelen der kunst

De Regeling Eisen Geschiktheid 20004 van het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zou men zonder 
meer als de regelen der kunst kunnen erkennen. Het 
CBR heeft 18 medisch adviseurs in dienst. De Regeling 
Eisen Geschiktheid 2000 staat, bekrachtigd met een 
handtekening van de ministers, ook onder controle 
van onze democratie. Het is niet waarschijnlijk, dat er 
daarnaast nog eens een nieuwe artsenorganisatie als de 
NVAB of de NHG met een ‘concurrerende’ standaard 
komt.
Sinds zeer kort, november 2008, staat er in die Regeling 
Eisen Geschiktheid 2000 ook een hoofdstukje over 
rijgeschiktheid en gebruik sederende medicatie. In 
die regeling wordt gebruik gemaakt van de ICADTS-
classificatie in 3 categorieën6,8..

I
Gering effect op de rijgeschiktheid, men kan wel chaufferen.
Enkele voorzorgsmaatregelen zijn wel zinnig: niet 
chaufferen met alcohol en niet te uitputtend rijden, 
zoals bij erg slechte weersomstandigheden of hele lange 
trajecten.

II
Matig effect op de rijgeschiktheid, zorgvuldig en eerlijk 
overwegen of auto rijden wel kan, conform een serie 
aandachtspunten7. De eerste week na aanvang gebruik niet 
autorijden.
Ervaring relativeert de waarde van deze rijgeschikt-
heidsanamnese. De keurling weet maar al te goed, 
dat door dissimuleren hij zijn rijbewijs zal kunnen 
behouden. Het grootste voordeel is misschien wel een 
zich indekken van de arts.

III
Ernstig effect op de rijgeschiktheid, autorijden niet 
toegestaan.
Om uit te vinden in welke van de 3 klassen een 
sederend medicament nu valt biedt de website  
www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl een goede 
informatiebron. Dat is de zelfde lijst als in een boekje 
van de KNMP dat alle artsen in Nederland recentelijk 
ontvangen hebben9. Die allermodernste lijst mogen 
we aldus ook het CBR als de best beschikbare opvatten 
en mogen we dus als de officiële regels der kunst 
beschouwen.

Die lijst heeft trouwens wel nadelen. Zij houdt er geen 
rekening mee dat het effect op de rijvaardigheid na 
weken tot maanden gebruik afneemt. Met name van 
Klasse III –antidepressiva is bekend, dat het effect op de 
rijvaardigheid na 2 weken gebruik weer verdwenen is.1

De gevolgen van de conclusie ‘rijongeschikt’ bij gebruik 
van een klasse III - medicament vallen in de praktijk 
heel erg mee. Veelal kan het probleem opgelost worden 
door een ander, minder sederend, maar even effectief, 
medicament te gebruiken, zonder nadelige invloed op 
de rijgeschiktheid. Zo kan het klasse III slaapmiddel 
flurazepam, met een halfwaardetijd van 100 uur, 
vervangen door het klasse II slaapmiddel temazepam 
met een halfwaardetijd van 10 uur, al een hele elegante 
oplossing zijn.
Bij angststoornissen blijkt het niet-sederende buspiron 
vaak een prima alternatief voor de benzodiazepines.
Voor het behoud van het rijbewijs is men snel bereid 
tot het wisselen van medicatie.
De ervaring van de medisch adviseurs van het CBR is, 
dat in het kader van een herkeuringsprocedure voor 
een rijbewijs heel wat, de eigen huisarts onbekende, 
benzodiazepineverslavingen onderkend worden. Maar 
al te vaak lukt het de patiënt vervolgens om goed 
gemotiveerd het rijbewijs te behouden, door van die 
benzodiazepineverslaving af te kicken.
Slechts zelden verliest iemand zijn rijbewijs doordat 
hij perse die klasse III medicatie moet blijven 
gebruiken. Dat kan trouwens onrechtvaardige en 
schrijnende situaties opleveren. “Je moet er niet aan 
denken, dat een patiënt voor zijn rijbevoegdheid 
zijn antipsychotica of antdepressiva staakt en weer 
psychotisch of depressief wordt.” Daarom is de auteur 
een voorstander van een rijgeschiktheidstest, om in 
dit soort schrijnende gevallen een uitzondering op de 
regels te kunnen maken. Een dergelijke test zou dan 
in een examenauto of simulator afgenomen kunnen 
worden. In Duitsland is een dergelijke simulatortest 
al decennia gangbaar. Die test is trouwens behoorlijk 
streng. Van de gezonde proefpersonen zakt 16% voor 
de eisen van het personenautorijbewijs en 33% voor de 
eisen van het vrachtwagenrijbewijs.

Herkeuringsprocedure

Zo nodig kan van een verzekerde verlangd worden dat 
hij een medische herkeuringsprocedure bij het CBR 
ondergaat. Dat is een zelfde procedure als die voor een 
70+-er die zijn rijbewijs wil vernieuwen. Die procedure 
kan de verzekerde zelf in gang zetten door middel 
van een in te vullen formulier. Dit formulier, ’Eigen 
Verklaring’ geheten, is voor ongeveer 20 euro op het 
gemeentehuis verkrijgbaar. Met dit formulier dient men 
naar een onafhankelijk arts te gaan, die vervolgens 
een keuring verricht. De arts/medisch adviseur van 
een verzekeringsmaatschappij zou dat echter zelf 
ook kunnen doen. Als instrumentarium zijn een 
bloeddrukmeter, een Comburstickje voor de bepaling 
van glucose in de urine en een visuskaart voldoende. 
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Het CBR beslist dan  of de keurling het rijbewijs 
kan behouden of niet. Alvorens te beslissen kan het 
CBR nog een rijtest of een expertise van een eigen, 
onafhankelijk medisch specialist verlangen.
Daarbij bestaat de optie om  de verzekerde een termijn 
van 3 maanden te stellen, waarbinnen hij  nog wel 
verzekerd is, maar wel de voorgestelde procedure met 
succes moet doorlopen.
Het CBR bekijkt de aanvraag zorgvuldig en 
professioneel. Men houdt terdege rekening met 
het belang van rijbevoegdheid voor de betrokken. 
Men is daarbij creatief in oplossingen, zeker als 
er grote belangen op het spel staan, zoals de 
arbeidsgeschiktheid of de zelfredzaamheid.
Een patiënt met een progressieve ziekte kan voor 
een beperkte duur, 1 jaar in plaats van 5 jaar, een 
rijbevoegdheid krijgen.
Een patiënt die zijn linkerbeen mist, krijgt een rijbewijs 
voor een auto met automatische transmissie.
Een patiënt die zijn rechterbeen mist, krijgt een 
rijbewijs voor een auto met automatische transmissie 
en omgezette pedalen.
Een patiënt zonder functionerende benen krijgt een 
rijbewijs voor een auto met een handgas.
In dat kader zijn er gespecialiseerde autogarages die 
dergelijke ombouwoperaties van auto’s uitvoeren. De 
kosten, een paar honderd euro, zijn te overzien.
Een extreem voorbeeld van de welwillendheid van 
het CBR is de demente man die een zeer beperkte 
rijbevoegdheid kreeg voor de hem door en door 
bekende weg tussen zijn huis en het winkelcentrum, 
vermits zijn vrouw erbij zou zijn. In een examenauto 
werd tevoren zorgvuldig getest, dat dit inderdaad 
veilig en voldoende vertrouwd was. Dankzij deze 
bevoegdheid kon zijn heldere, maar slecht ter been 
zijnde vrouw nog thuis voor hem blijven zorgen. 
De demente man behoefde dus toch niet naar het 
verpleeghuis.

Omvang probleem

We dienen niet te onderschatten hoeveel mensen er in 
Nederland autorijden die dat, bij strikte toepassing van 
de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 of de ICADTS-
classificatie niet zouden mogen. Men zegt wel dat 
strikte naleving van deze regels een oplossing zou zijn 
voor het fileprobleem in Nederland.
Minder dan 5% van de chauffeurs in Nederland 
gebruikt sederende medicatie, vooral benzodiazepines. 
Bijna 10% van de ongevallen wordt overigens 
veroorzaakt door gebruikers van sederende medicatie10. 
Dat is vergelijkbaar met de Odds Ratio bij een 
alcoholpromillage van 0,63. De verwachting is, dat 
zorgvuldige toepassing van de regel geen auto rijden bij 
gebruik klasse III medicatie jaarlijkse enkele 10-tallen 
verkeersdoden zal kunnen schelen.

Toekomstverwachting

Blijkens eigen onderzoek is de belangstelling 
voor dit onderwerp onder medisch adviseurs van 
verzekeringsmaatschappijen nog laag. Een eerder per 
e-mail uitgezette enquête haalde een respons van 9%.
Een minderheid van de medisch adviseurs van 
verzekeringsmaatschappijen krijgt wel eens vragen over 
rijgeschiktheid bij ziekte en/of gebruik van sederende 
medicatie.
Men kan stellen dat een verzekeringsmaatschappij die 
bepaalde schades dekt, ook inspraak zou dienen te 
hebben in het minimaliseren van die schaderisico’s.
Overwogen zou kunnen worden om in de polis-
voorwaarden van autoverzekeringen op te nemen, dat 
een verzekerde het moet melden als hij een ziekte heeft 
of medicijnen gebruikt, waarvan hem redelijkerwijs 
bekend is dat deze de rijvaardigheid kan beïnvloeden. 
Deze norm is echter nog niet bepaald in onze cultuur 
ingebakken.

Ook onder curatief werkende artsen wordt het 
nog niet als een zware kunstfout gezien wanneer 
verzuimd wordt de patiënt te waarschuwen voor de 
rijvaardigheid bij bepaalde ziekten of het gebruik van 
sederende medicatie. Soms zou een behandelend arts 
de patiënt moeten vertellen, dat hij niet mag auto 
rijden, door de behandeling met een klasse III-medicijn 
die die arts zelf heeft ingesteld. Daar maak je je als 
behandelend arts niet populair mee.
Recentelijk is een grote publieksvoorlichtingscampagne 
over deze problematiek van start gegaan. In het 
verlengde daarvan hebben alle artsen in Nederland 
het reeds gemelde boekje9 over genees-middelen in 
het verkeer ontvangen. Dus het is goed mogelijk, 
dat behandelend artsen in de nabije toekomst meer 
afgerekend zullen worden op het advies bij gebruik van 
klasse III medicijn niet te chaufferen. Met name voor 
psychiaters zou dit forse gevolgen hebben.

Bedrijfsartsen zijn doorgaans al zorgvuldig met 
verklaringen over rijgeschiktheid bij bepaalde ziekten 
en het gebruik van sederende medicatie.
Het zou een goede zaak zijn wanneer er jurisprudentie 
komt, dat een behandelend arts of bedrijfsarts 
aansprakelijk gesteld wordt als deze een patiënt 
medisch gezien  tegen de regelen der kunst in, toch 
heeft vergund om auto te rijden.

Conclusie

Voor medisch adviseurs ligt er dus een waardevol stuk 
terrein braak. Mogelijk krijgt u er in de nabije toekomst 
meer mee te maken. Er is dus alle reden om nu de 
websites met de Regeling Eisen Geschiktheid 20004 en 
www.geneesmiddeleninhetverkeer.nl in uw systeem 
paraat te hebben.
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Samenvatting

Het onderwerp rijgeschiktheid bij medische 
problematiek of gebruik sederende medicatie is 
recentelijk meer in de belangstelling gekomen. 
Verzekerden kunnen vragen gaan stellen of het 
schaderisico wel verzekerd is bij die problematiek. De 
vraag van de aansprakelijkheid bij schades kan spelen.
De regels der kunst staan op de website van het 
CBR. Bij complexe gevallen kan een medische 
herkeuringsprocedure bij het CBR doorlopen worden. 
Dat kan resulteren in een afwijzing, maar ook in een 
begrenzing van de rijbevoegdheid.
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Bijlage

Rijvaardigheidsanamnese:
Het is van belang u te realiseren, dat chaufferen niet 
verantwoord is als u de volgende verschijnselen ervaart:
•	 Slaperigheid	
•	 Wazig	zien
•	 Niet	meer	kunnen	herinneren	hoe	men	ergens	

naartoe gereden is
•	 Verrast	raken	door	gebeurtenissen	in	het	verkeer	

waardoor men gewoonlijk zich niet laat verrassen 
•	 Slingerend	rijden
•	 De	omgeving	gaat	waarschuwen	voor	slechtere	

rijvaardigheid, met name bovenvermeld slingerend 
rijden.

•	 Sneller	geïrriteerd	door	medeweggebruikers.
•	 Onwillekeurig	sneller	of	juist	langzamer	gaan	rijden.
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Medisch Tucht College ‘s-Gravenhage, 
vonnis d.d. 23 augustus 1956

bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld het 
volstrekte belang van de betrokken patiënt, zulks 
rechtvaardigen of wel zulks objectief is komen vast 
te staan, daar anders het vertrouwen in de stand der 
geneeskundigen ondermijnd wordt;

Overwegende dat, nu de gewraakte uiting slechts 
de persoonlijke mening van beklaagde zonder meer 
was, zij het ook dat diens oordeel mogelijk door 
andere, te goeder naam en faam bekend staande 
artsen gedeeld zou zijn, derhalve beklaagde inderdaad 
door zijn uitingen het vertrouwen in de stand der 
geneeskundigen heeft ondermijnd;

Overwegende dat, mede om beklaagde aan te sporen 
in den vervolge zich meer te beheersen – hoe ook, 
gelijk reeds overwogen, zijn uitingen in de gegeven 
omstandigheden verklaarbaar zijn – het College te 
rade is gegaan om aan beklaagde de maatregel van 
waarschuwing op te leggen.”

JWB

Mocht de medisch adviseur (hierna: MA) 
een collega betichten van kwakzalverij?

K. klaagde dat de MA zijn behandelend geneesheer  
Dr M. beticht heeft van kwakzalverij.

Ter terechtzitting heeft de MA verklaard dat hij, 
“vernemende dat Dr M. een causaal therapie toepaste 
en klager van deze injecties in de keel kreeg voor een 
lijden aan zijn been, zich niet weerhouden kon om 
deze behandeling te vergelijken met die van Dr S., aan 
wie wegens kwakzalverij de uitoefening van zijn beroep 
als medicus was ontzegd.”

Dit kwam de MA te staan op een waarschuwing. Hij 
had dat niet zo mogen zeggen tegen de patiënt van Dr 
M. Maar uit de overwegingen, die hieronder volgen, 
blijkt dat het College veel begrip had voor de MA:

“Overwegende dat, al moge verklaarbaar zijn 
dat beklaagde, ontsteld over de hem door klager 
medegedeelde behandeling door Dr. M., zich niet 
voldoende beheerste en zich dermate kritisch over 
deze wijze van behandelen uitliet, dat hij een 
soortgelijke behandeling van een andere arts, wiens 
bevoegdheid deze was ontnomen, met kwakzalverij 
betitelde, waaruit klager kon en mocht afleiden, dat 
deze kwalificatie ook voor zijn behandeling door zijn 
behandelend specialist gold, zulks toch niet had mogen 
geschieden;

Overwegende toch, dat, hoe een arts ook over een 
andere arts moge oordelen, hij, wanneer zulk een 
oordeel van denigrerende aard is, dit oordeel zeer 
zeker niet ter kennis van degene, wiens behandelend 
specialist de betrokkene is, mag brengen, tenzij 
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Tiende Versicherungsmedizinische Jahrestagung van SCOR Global Life Duitsland, 5 en 6 september 2007, Keulen

Herzerkrankungen und  
kardiovaskuläre Risikofaktoren

Verslag: Iris Heiermann, arts, en dr. med. Jörg Apfelbach, SGL Risiko- und Leistungsprüfung, Köln

Druckgradienten von mindestens 50 mm Hg bzw. einer 
Klappenöffnungsfläche von weniger als 1 cm2 handelt 
es sich um eine schwere Aortenstenose, die Patienten 
entwickeln dann in der Regel Symptome. Wird im 
Rahmen der Echokardiographie eine Verschlechterung 
der Ventrikelfunktion beobachtet oder besteht eine 
weitere Herzerkrankung, wird die Aortenklappe 
unter Umständen auch bei noch asymptomatischen 
Patienten operiert.
Die Operation findet am offenen Herzen unter 
Verwendung einer Herz-Lungen-Maschine statt. Oft 
werden die defekten Klappen durch mechanische 
oder biologische Prothesen ersetzt. Sind die Klappen-
segel in ihrer Struktur nicht zerstört, so besteht auch 
die Möglichkeit, klappenerhaltend zu operieren. 
Postoperativ weisen diese Patienten ein annähernd 
normales Sterblichkeitsrisiko auf; das individuelle 
Risiko wird jedoch von der Funktionsfähigkeit der 
Klappe, der Wirk-samkeit der Begleitmedikation sowie 
dem Auftreten klappenbedingter Infektionen oder 
möglichen Blutungen bei zu starker Antikoagulation 
beeinflusst. Eine vor der Operation aufgrund der 
Stenose bestehende Hypertrophie der Herzmuskulatur 
bildet sich in der Regel innerhalb von 3-6 Monaten 
nach der Operation zurück.
Der Aorteninsuffizienz liegt meist eine rheumatische 
oder bakterielle Endokarditis zugrunde. Aber 
auch Aortenaneurysmen, d.h. Erweiterungen der 
Aortenwurzel bzw. der Aorta, sowie degenerative 
Prozesse spielen eine Rolle. Ähnlich der Aortenstenose 
wird auch die Aorteninsuffizienz gewöhnlich über 
viele Jahre, gelegentlich sogar Jahrzehnte, gut 
toleriert. Treten jedoch die ersten Symptome auf, ist 
Eile geboten. Diagnostisch stellt hier ebenfalls neben 
Auskultation und Röntgen die Echokardiographie 
eine wichtige Untersuchungsmethode dar. Aufgrund 
der Undichtigkeit der Aortenklappe kommt es bei 
der Aorteninsuffizienz während der Diastole zu 
einem Rückfluss des Blutes aus der Aorta in die 
Herzkammer, mit der Folge, dass der linke Ventrikel 
dilatiert, d. h. sich erweitert. Im Echokardiogramm 
lässt sich diese Vergrößerung anhand des veränderten 
linksventrikulären endsystolischen Durchmessers 
(LVESD) nachweisen. Während die Mortalität bei 
einem LVESD von < 40 mm unbeeinflusst bleibt, ist 

Bei der Versicherungsmedizinischen Jahrestagung 
der SCOR Global Life Deutschland, die bereits zum 
zehnten Mal stattfand, standen in diesem Jahr 
Herzerkrankungen und kardiovaskuläre Risikofaktoren 
im Mittelpunkt, die versicherungsmedizinisch von 
erheblicher Relevanz sind. Der Themenschwerpunkt 
lag auf der Bewertung aktueller epidemiologischer 
Erkenntnisse der kardiovaskulären Risikofaktoren 
für die medizinische Risikoprüfung; ein weiterer 
Übersichtsvortrag war den diagnostischen Verfahren 
und aktuellen Behandlungsstrategien wichtiger 
Herzklappenerkrankungen gewidmet.

Herzklappenerkrankungen

Herzklappen dienen als Ventile, die den Blutfluss 
durch das Herz steuern. Defekte an den Herzklappen 
können sich einerseits in Form einer Stenose, d.h. einer 
Verdickung und somit Einengung der Herzklappe, 
andererseits in Form einer Insuffizienz, d.h. einer 
Undichtigkeit äußern, die zu einem Rückfluss des 
Blutes führt. 
Am häufigsten ist die Aortenklappe betroffen. Hier 
wiederum steht die Aortenstenose an vorderster 
Stelle, wobei der Beginn dieser Erkrankung sich sehr 
häufig in einer Aortensklerose zeigt, wie Herr Dr. 
Ferdinand Waldenberger, OA am Zentrum für Herz- 
und Gefäßchirurgie Hietzing (Wien) in seinem Referat 
ausführte. 
Aortenklappenstenosen werden von den Patienten 
gewöhnlich über viele Jahre sehr gut toleriert. Daher 
ist in der Regel erst bei Beginn einer Symptomatik, 
die sich z.B. in Form einer Angina pectoris, einer 
Herzinsuffizienz oder Synkopen zeigt, Handlungs- 
bzw. Therapie-bedarf gegeben. Zur Beurteilung 
der Herzleistung dient beispiels-weise BNP, ein 
herzspezifisches Peptid, dessen Serumspiegel mit 
der Schwere der Aortenklappenstenose ansteigt. 
Neben Auskultation und Röntgen kommt bei der 
Diagnostik vor allem der Ultraschall-untersuchung 
(Echokardiographie) eine besondere Bedeutung zu. Sie 
ermöglicht einerseits eine morphologische Beurteilung 
der Herzklappe, andererseits auch eine Bestimmung 
der Flussge-schwindigkeit, des Druckgradienten 
sowie der Klappenöffnungs-fläche. Ab einem 
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sie bei einem LVESD von >55 mm bereits deutlich 
erhöht. Auch die Operationsergebnisse sind zum Teil 
abhängig vom Ausmaß der Herzvergrößerung, da ein 
LVESD > 55 mm oft mit einer bereits eingeschränkten 
Auswurfleistung des Herzens (EF <50%) und einer 
schlechten körperlichen Verfassung des Patienten 
einhergeht.

Die Mitralklappe - zwischen linkem Vorhof und linker 
Herzkammer gelegen - ist anatomisch ein deutlich 
komplexeres Gebilde als die Aortenklappe. Es handelt 
sich um eine zweizipflige Segelklappe, deren Segel 
über Sehnenfäden an den Papillarmuskeln befestigt 
sind, welche wiederum Teil des linken Ventrikels sind. 
Damit bilden Mitralklappe und Ventrikel eine viel 
stärkere ‘architektonische Einheit’, wie Waldenberger 
hervorhob.
Ursache der Mitralstenose sind oft deutliche 
Verkalkungen, seltener auch Tumoren oder Thromben. 
Auch hier besteht – wie bei der Aortenstenose - erst 
bei Auftreten von Symptomen eine Indikation 
zur Operation. Dies ist in der Regel erst bei einer 
deutlichen Verringerung der Klappenöffnungsfläche 
von normalerweise 4-6 cm2 auf weniger als 1 cm2 der 
Fall. Eine schwere Mitralstenose führt infolge einer 
Überdehnung des Vorhofs häufig zu Vorhofflimmern, 
das wiederum mit einem erhöhten Embolierisiko 
verbunden ist. Diagnostisch spielt hier ebenfalls 
neben Auskultation und Röntgenuntersuchung die 
Echokardiographie eine wichtige Rolle. Auch bei 
Erkrankungen der Mitralklappe ist die Verlaufskontrolle 
wichtig: Solange die Patienten asymptomatisch sind, 
ist das Leben auch mit Klappenstenose sehr wenig 
beeinträchtigt. Nach ca. 15 bis 20 Jahren treten bei 
der Mehrheit der Patienten jedoch Symptome auf und 
eine Operation wird unverzüglich erforderlich, da die 
Patienten sonst innerhalb weniger Jahre versterben 
würden.
Mitralstenosen können gewöhnlich sehr gut operiert 
werden. Hierbei werden die defekten Klappen durch 
mechanische oder biologische Prothesen ersetzt. Nach 
der Operation haben diese Patienten eine annähernd 
normale Lebenserwartung. Eine weitere Behandlungs-
möglichkeit ist die Ballondilatation, bei der mittels 
eines Ballon-katheters die stenosierte Mitralklappe 
aufgedehnt wird. Diese Methode wird jedoch nur 
eingeschränkt eingesetzt, zum Beispiel bei Patienten 
mit einem sehr hohen Operationsrisiko.
Auch bei der Mitralinsuffizienz, der zweithäufigsten 
Herzklappen-erkrankung, weisen mehr als die Hälfte 
der Patienten ca. 20 Jahre nach Erkrankungsbeginn, der 
jedoch nie als solcher wahrgenommen wird, Symptome 
auf. Die Herzleistung - und somit auch die Prognose - 
lassen sich anhand des BNP1 bestimmen. Herzpatienten 
mit einem erhöhtem BNP-Wert (leeftijdsafhankelijk, 
bij +/- 50-jarigen groter dan 100 pg/ml. Red.) haben eine 
deutlich niedrigere Überlebens -rate als solche, die 
einen Serumspiegel unterhalb dieses Grenz-wertes 
aufweisen.
Bei der Operation besteht zum einen die Möglichkeit 

der Rekon-struktion, d.h. einer klappenerhaltenden 
Operation, zum anderen der Klappenersatz mittels 
Einsatz eines biologischen oder mechanischen 
Implantats. Die klappenerhaltende Operation zeigt 
im Vergleich zum Klappenersatz eine bessere Über-
lebensrate und stellt daher die Methode der Wahl dar.
Generell stellt sich bezüglich des Klappenersatzes 
immer wieder die Frage, ob eine biologische oder 
mechanische Klappe eingesetzt wird: Der Vorteil der 
mechanischen Klappen liegt ihrer (lebens-) langen 
Haltbarkeit, der Nachteil in der ebenso langen 
Antikoagu-lations-Therapie. Bei biologischen Klappen 
(meist Schweine- oder Kälberklappen) besteht keine 
Notwendigkeit für eine Blutverdünn-ungstherapie; 
allerdings beträgt die Lebensdauer nur etwa 10-15 
Jahre, dann ist eine erneute Operation erforderlich. 
Diese Vor- und Nachteile sind insbesondere vor dem 
Hintergrund des Alters des Patienten zum Zeitpunkt 
des Eingriffs im Einzelfall abzuwägen.
Erkrankungen der Trikuspidalklappe und Pulmonal-
klappe sind selten.

Übergewicht und Fettsucht

Nach Einschätzungen der WHO sind Übergewicht 
und Fettsucht inzwischen zu Hauptrisiken für die 
Volksgesundheit in der ganzen Welt avanciert und 
verdrängen dabei die bisherigen globalen Spitzenreiter 
‘Infektionskrankheiten’ und ‘Unterernährung’. 
Die gesundheitlichen Zusammenhänge zwischen 
Übergewicht und Fettsucht wurden in großen 
epidemiologischen Studien erstmals in den USA 
zweifelsfrei bewiesen. Die amerikanische Cancer 
Prevention Study mit einer Million Teilnehmer 
belegt, dass Übergewicht und Fettsucht das relative 
Sterblichkeitsrisiko in allen Altersgruppen, in allen 
Gewichtsklassen und für beide Geschlechter erhöhen. 
Das erhöhte Sterblichkeitsrisiko ist hierbei zum 
größten Teil auf kardiovaskuläre Erkrankungen wie 
koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt oder Schlaganfall 
zurückzuführen. Darüber ist es das Verdienst der 
Cancer Prevention Study, dass ein klarer Zusammen-
hang zwischen dem Auftreten bestimmter bösartiger 
Tumoren und Übergewicht / Adipositas nachgewiesen 
werden konnte.

Nach heutigem Wissensstand stellt die Adipositas 
jedoch keinen unabhängigen Risikofaktor für 
kardiovaskuläre Morbidität oder Mortalität dar, wie 
Dr. Jörg Apfelbach, Abteilungsdirektor der SGL Köln, 
ausführte. Diese Gesamtrisiken werden durch andere 
kardiovaskuläre Risikofaktoren wie niedriges HDL-
Cholesterin, hohes Gesamt- bzw. LDL-Cholesterin, 
hohe Triglyzeride, hohe Blutglukose oder einen 
erhöhten systolischen Blutdruck vollständig erfasst.
Die Adipositas ist eher als ein Wegbereiter 
für die Entfaltung einer Reihe miteinander 
zusammenhängender, sich gegenseitig bedingender 
und verstärkender Störungen zu betrachten, die -fast 
zwangsläufig- auf die beiden Endpunkte ‘Diabetes 
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erwiesen.
Die meisten Studien, die sich mit Gewichtssenkungs-
Strategien beschäftigen, zeigen, dass sich zusätzliche 
Bewegung nicht in einer Gewichtsreduktion 
niederschlägt. Da sie jedoch das Verhältnis zwischen 
Muskelmasse und hormonell aktivem Bauchfett 
verbessert, führt körperliche Fitness dennoch zu 
einem quantifizierbaren, langfristigen Nutzen – 
ohne wesentliche Änderung des BMI - selbst bei 
übergewichtigen und adipösen Personen. Die mit 
Fettsucht assoziierten Gesundheitsrisiken können 
bei guter körperlicher Fitness ‘abgefedert’ und sogar 
weitgehend ausgeglichen werden, ‘Fit und fett’ ist 
besser als ‘Schlank und schlaff’ - wie in großen und 
aufwendigen Studien gezeigt werden konnte.
Gesundheits-Surveys in vielen Ländern belegen, 
dass auch bei Kindern ein dramatischer Anstieg von 
Übergewicht und Fettsucht zu verzeichnen ist und 
bisher keinerlei Anzeichen für eine Trendwende 
vorliegen. Es stellt sich daher die Frage, wie sich die 
gesundheitliche Situation dieser Kinder entwickeln 
wird, wenn sie das Erwachsenen-alter erreichen. Bisher 
sind die Langzeiteffekte der kindlichen Adipositas 
auf Morbidität und Mortalität im Erwachsenenalter 
noch weitgehend ungeklärt. Es gibt jedoch einige 
Anhaltspunkte für künftige Szenarien: Zum einen ist 
die Wahrscheinlichkeit mit 40 - 60% sehr groß, dass 
übergewichtige Kinder auch im Erwachsenenalter 
dick sind, zum anderen konnte im Rahmen einer 
Nachbeobachtung eines Teilkollektivs der Harvard 
Growth Studie gezeigt werden, dass Übergewicht in 
der Jugend für eine höhere Morbidität und Mortalität 
im Erwachsenenalter prädisponiert, unabhängig vom 
Gewicht im Erwachsenenalter.

Die PROCAM-Studie

Da kardiovaskuläre Erkrankungen weltweit eine 
dominierende Rolle spielen, wurde 1979 die 
PROCAM-Studie zur Erforschung der Ursachen 
der koronaren Herzkrankheit ins Leben gerufen. 
Forschungsschwerpunkt dieser Studie unter der 
Leitung von Prof. Gerd Assmann ist das Erkennen 
von Risikofaktoren für einen möglichen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall, um durch Prävention bzw. = 
beziehungsweise einen früheren Therapiebeginn die 
Lebenserwartung zu verbessern.
Im Rahmen dieser Langzeitstudie haben 
ArbeitnehmerInnen aus dem Münsterland und 
dem nördlichen Ruhrgebiet an Vorsorgeunter-
suchungen teilgenommen und wurden 
anschließend in regelmäßigen Abständen über ihren 
Gesundheitszustand befragt, so dass über Jahre 
hinweg festgestellt werden kann, welche Faktoren das 
kardiovaskuläre Risiko erhöhen.
Inzwischen gehört die PROCAM-Studie mit mehr als 
50.000 Teil-nehmern zu den größten prospektiven, 
laborgestützten epidemio-logischen Studien weltweit. 
Die veröffentlichten Auswertungen basieren 
gegenwärtig auf Nachbeobachtungsdaten von etwa 

mellitus’ und ‘Koronare Herz Krankheiten’ (KHK) 
hinsteuern.
Demnach sind Übergewicht und Fettsucht zwar 
wertvolle -und bei der Risikoprüfung fast immer 
verfügbare- ‘Indikatoren’ für eine Risikokonstellation, 
der BMI wird zur Risikoeinschätzung insbesondere 
dann herangezogen, wenn andere metabolische 
Risikofaktoren nicht bekannt sind.

Trotz der auf breiter Front zunehmenden Prävalenz von 
Übergewicht und Fettsucht – und der damit erwartbar 
höheren Prävalenz von kardiovaskulären Risikofaktoren 
- ist ein negativer Einfluss auf die Lebenserwartung der 
US-Bürger laut Statistiken des CDC (Center of Disease 
Control, Atlanta, USA), bisher nicht klar zu erkennen.
Gemäß den 2004 veröffentlichten Daten 
(Untersuchung der Lebens-erwartung zwischen 1972 
und 2000) ist trotz des massiven Anstiegs der Prävalenz 
der Fettsucht die Sterblichkeitsrate in den USA in 
diesem Beobachtungszeitraum gemäß dem säkularen 
Trend sogar tendenziell weiter gesunken.
Als mögliche Erklärung werden die Erfolge der 
Präventionskampagnen (z.B. massive Senkung der 
Raucherquote) sowie die verbesserte medizinische 
Versorgung (verringerte Sterblichkeit bei KHK-Patienten 
als Parameter) angeführt. Zum Anderen könnte eine 
Rolle spielen, dass im Beobachtungszeitraum vor 
allem die höheren Altergruppen von Übergewicht und 
Fettsucht betroffen sind, in denen sich das Übergewicht 
nicht mehr so stark auf die relative Sterblichkeit 
auswirkt.

Es ist jedoch zu befürchten, dass diese Stabilität der 
Lebenserwar-tung für die Zukunft infrage zu stellen ist: 
Trendanalysen zeigen, dass die Prävalenz der Fettsucht 
weltweit weiterhin zunimmt. Ebenso steigt die Zahl 
der fettsüchtigen Kinder massiv an. Ob eine schon 
im Kindesalter beginnende Fettsucht möglicherweise 
stärkere Auswirk-ungen im Erwachsenenalter zeigt, ist 
heute nicht abschließend zu beantworten, scheint aber 
plausibel.
Zudem sind in den USA Modell-Rechnungen publiziert 
worden, aus denen hervorgeht, dass die Fettsucht 
durchaus bereits Spuren in der Lebenserwartung 
hinterlassen haben dürfte: ohne den ‘bremsenden’ 
Effekt durch die Fettsucht hätte eine stärkere Zunahme 
der Lebens-erwartung erreicht werden können.

Generell ist die Frage zu stellen, ob der BMI 
eine verlässliche Kenngröße zur Beurteilung des 
gesundheitlichen Risikos aufgrund des Körperfettes 
ist. Der BMI nimmt zwar bei steigendem Körperfett 
zu, bietet jedoch keine Informationen über die 
jeweiligen Anteile von Muskel- und Fettmasse – und 
der BMI gibt auch keinen Anhalt über die individuelle 
Körperfettverteilung (‘Apple’ und ‘Pear’). Da für das 
Risiko einer koronaren Herzkrankheit vor allem das 
Abdominalfett entscheidend ist, hat sich die Waist-Hip-
Ratio, d.h. das Verhältnis von Hüft- und Bauchumfang, 
als ein deutlich verlässlicherer Indikator als der BMI 
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22.000 Männer und 9.000 Frauen  im Alter von 20-75 
Jahren. Es wurde untersucht, in wie weit die Leute, die 
einen Herzinfarkt entwickelt haben, sich bezüglich 
ihrer Eingangsdaten vom Restkollektiv der Personen, 
die im gleichen Beobachtungszeitraum gesund 
geblieben sind, unterscheiden.
Unter Verwendung des Cox Proportional Hazard 
Modells kristalli-sierten sich von den 56 initial 
bestimmten Variablen acht so genannte unabhängige 
Risikofaktoren bezüglich des Herzinfarktrisikos 
heraus: das Alter als wichtigster Risikofaktor, gefolgt 
von LDL-Cholesterin, Rauchen, HDL-Cholesterin, 
systolischem Blutdruck, Diabetes bzw. Glukose > 120 
mg/dl, (= 6,66 mmol/l) familiärer Belastung sowie 
Hypertriglyzeridämie. Der Nachteil dieses Cox-Modells 
liegt jedoch darin, dass sich das Infarktrisiko nur im 
Alter von 35 bis 65 Lebensjahren berechnen lässt, 
obwohl ca. 80% aller Herzinfarkte nach dem 65. 
Lebensjahr auftreten. 
Die Anwendung des Weibull Modells2 hingegen 
erlaubt, das Herz-infarktrisiko für Personen jeden Alters 
zu berechnen. Hier zeigen sich ähnliche Ergebnisse, 
jedoch stellt diesmal Rauchen den wichtigsten 
Risikofaktor dar, wiederum gefolgt von LDL-
Cholesterin.
Auffällig ist, dass bei Verwendung dieser mathematisch-
statistischen Modelle der BMI keine Rolle spielt. 
Dies liegt daran, dass bei Übergewicht tendenziell 
in der Regel auch andere Risikofaktoren wie z.B. 
Bluthochdruck und Neigung zu Diabetes mellitus 
vorliegen und aufgrund dieser engen Korrelation des 
BMI mit den anderen Risikofaktoren der BMI in diesen 
mathematischen Modellen eliminiert wird.
Bei Einzelbetrachtung der verschiedenen Risikofaktoren 
hat LDL-Cholesterin den höchsten Stellenwert. Es 

konnte gezeigt werden, dass es eine sehr kleine Gruppe 
von Männern (6,5% der Studien-teilnehmer im Alter 
von 35-65 Jahren) mit einem extrem hohen Risiko gibt, 
in den nächsten 10 Jahren einen Infarkt zu erleiden. 
Auf diese relativ kleine Gruppe entfällt aber ein Drittel 
aller Infarkte in der Bevölkerung. Eine Senkung des 
LDL-Cholesterins auf < 100 mg/dl *( = 2,6 mmol/l ) 
führt in dieser Gruppe zu einer deutlichen Senkung des 
Risikos.
Da Risikofaktoren jedoch nicht für sich alleine 
betrachtet werden können, sondern sich gegenseitig 
beeinflussen, haben Prof. Assmann und seine 
Mitarbeiter Tests auf Basis eines Scoring-Systems 
entwickelt: Mit dem Schnelltest kann bereits der Laie 
eine erste Abschätzung seines Risikos, einen Herzinfarkt 
zu erleiden, vornehmen. Den Gesundheitstest führt 
der Arzt durch. Bereits mit dem Schnelltest werden 
90% aller Personen mit einem besonders hohen 
Herzinfarktrisiko richtig erkannt. Der Spezialtest 
hingegen beinhaltet den Einsatz bildgebender 
Verfahren sowie die Bestimm-ung klinisch relevanter 
Risikogene oder zusätzlicher Risikomarker. Hierzu zählt 
unter anderem der Lp(a)-Wert3.
Generell ist festzuhalten, dass Leute mit einem 
niedrigen kardiovas-kulären Risiko eine bis zu 74% 
niedrigere Gesamtmortalität auf-weisen.
Auf Basis der PROCAM-Studie wurde für GEM4, einem 
Einschätzungsmanual der SCOR Global Life für die 
Risikoprüfung, ein Rechner für die kardiovaskulären 
Risikofaktoren entwickelt; im Rahmen der Tagung 
wurde das Konzept des Rechners erstmals vorgestellt. 
Dieser evidenzbasierte Rechner bewertet die 
Risiko-faktoren nicht mehr nur additiv, sondern 
berücksichtigt auch deren komplexes Zusammenwirken 
für den Risikozuschlag.

1 BNP: B-type Natriuretic Peptide, zie b.v. ook Mark DB, Felker GM. BNP – a biomarker for all seasons?

 N Eng J Med 2004, 350:718-720.
2 Die Weibullmodell ist eine statistischer Verteilung, die beispielweise zus untersuchung von Lebensdauern in der 

Qualit”atssichering verwendet wird.  

Alysis Zorggroep, locatie Rijnstate, Arnhem.
3 Lp(a) Wert, ‘lipoprotein (a)’, Unterfraktion des LDL (Low Density Lipoprotein) im Blutplasma, das zur Entstehung von 

Herz-Kreislauferkrnakugen beitragt (= hohe atherogene Potenz).
4 GEM, Global Electronic Manual, sollte besser ersetzt werden durch ‘SCOR Global Life Manual”.
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Chemotherapy in 
2001-2002 in hospital 1

27 eligible patients
Were contactes

5 dropouts:
moved house (2),
not interested (3)

Long-term test
(22 patients)

Chemotherapy in 
2001-2002 in hospital 2

Week 0 test

18 weeks
TRAINING PROGRAMME
(68 patients)

Week 18 test

Week 22 test

Week 26 test

Week 30 test

Week 34 test

Week 68 test
(49 patients)

7 dropouts: recurrende (5),
personal reasons (2)

4 dropouts: recurrens (3),
co-morbidity (1)

0 dropouts

1 dropout: recurrence (1)

7 dropouts: recurrence (5),
personal reasons (2)

Voor u gelezen

Titel:
Long-term follow-up after cancer rehabilitation 
using high-intensity resistance training: persistent 
improvement of physical performance and quality  
of life.
Bron: British Journal of Cancer (2008) 1-7

zie ook GAVscoop nummer 1 van april 2007: 
“Vermoeidheid na chemotherapie, eerste effecten van een 
gecombineerd kracht- en duurtrainingsprogramma op de 
fysieke capaciteit” van o.a. dr. G. Schep, sportarts  
Máxima Medisch Centrum, Eindhoven.

Methode

Behandelde kankerpatiënten hebben een verhoogde 
sterftekans niet alleen door het krijgen van een 
recidief, maar ook door een grotere kans op bij-
effecten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, 
overgewicht, osteoporose en een algeheel verminderd 
functioneren. Uit diverse studies blijkt dat er een 
verband is tussen regelmatige lichaamsbeweging en een 
betere gezondheid/toegenomen levensverwachting. 
Revalidatieprogramma’s worden dan ook steeds meer 
toegepast bij de behandeling van kankerpatiënten.
De studies die zich tot nog toe bezig hielden met dit 

onderwerp waren echter relatief kort en slechts gericht 
op aërobe inspanning zoals wandelen of fietsen. In 
deze studie daarentegen werd een jaar na een duur- en 
krachttrainingsprogramma nagegaan of er blijvende 
effecten waren.

De studie vond plaats in het Máxima Medisch Centrum 
Eindhoven (ziekenhuis 1) en het Máxima Medisch 
Centrum Veldhoven (ziekenhuis 2). Inclusiecriteria 
waren histologisch bevestigd carcinoom zonder 
aanwijzingen voor een recidief of progressie, leeftijd 
tussen 25 en 70 jaar, op curatie gerichte chemotherapie 
in de periode januari 2001 tot december 2003 en 
een afgesloten chirurgische of radiotherapeutische 
behandeling. Patiënten met bijkomende ernstige 
aandoeningen zoals een hartaandoening, COPD of een 
neurologische ziekte werden uitgesloten. 
Vanaf 2001 werd het kracht- en duurtrainings-
programma standaard aangeboden aan patiënten die, 
na een chemotherapeutische behandeling, door de 
oncologen in ziekenhuis 2 geselecteerd  waren. De 
controlegroep bestond uit patiënten die in ziekenhuis 
1 in dezelfde periode als bovengenoemden behandeld 
waren maar aan wie geen trainingsprogramma 
aangeboden werd (figuur 1). Bij hen werden dezelfde 
inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd (tabel 1).

Figuur 1  Stroomschema van de studie
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Training

De training begon niet eerder dan 6 weken na het 
beëindigen van de chemotherapie. Er werd getraind in 
groepen van zes tot acht personen onder begeleiding 
van fysiotherapeuten. Gedurende de eerste 12 weken 
werd er tweemaal per week getraind, in de laatste zes 
weken eenmaal per week. 
De krachttraining bestond uit zes verschillende 
oefeningen voor verschillende spiergroepen.
De intervaltraining bestond uit 2 keer 8 minuten 
fietsen, vóór en ná het krachtprogramma.
Na week 18, het einde van het revalidatieprogramma, 
werden de patiënten geadviseerd zelfstandig thuis de 
training voort te zetten, afhankelijk van hun interesse 
en motivatie. In week 22, 26, 30, 34 en 68 was er een 
afspraak met de fysiotherapeut om de patiënten te 
blijven motiveren en hun spierkracht te meten.

De resultaten van de spierkrachtmetingen zijn vastgelegd 
in de indirecte 1-RM-test1. Gedurende de follow-up is 
dit 7 maal gebeurd.
De hart-longfunctie werd gemeten tijdens fietsergometrie 
en expiratiegassen werden geanalyseerd op O2, CO2 en 
volume. Er vond continue ECG-registratie plaats. Deze 
test vond plaats in week 0, 18 (bij het einde van het 
revalidatieprogramma) en in week 68.
De mate van vermoeidheid werd vastgelegd door middel 
van een vragenlijst waarbij geïnformeerd werd naar de 
verschillende aspecten van vermoeidheid in de dagen 
voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen. Er 
waren 20 vragen en antwoorden in een schaal van 0-7. 
Dit gedeelte van het onderzoek vond plaats in week 0, 
18 en 68.
De kwaliteit van leven werd eveneens onderzocht door 
middel van een vragenlijst. Deze werd voorgelegd in 
week 0, 18 en 68.

Resultaten

Langetermijneffecten op spierkracht en verschillen 
in spierkracht tussen de interventiegroep en de 
controlegroep: 
De resultaten zijn te zien in tabel 2. De spierkracht nam 
significant toe na de training en dit bleef ook op lange 
termijn het geval. Figuur 2 laat de progressie van de 
spierkracht zien op zeven verschillende momenten. Na 
18 weken stabiliseert de spierkracht tot week 68. Alle 
1-RM testresultaten waren hoger in de interventiegroep 
dan in de controlegroep.

Langetermijneffecten op hart-longfunctie en verschillen 
tussen de interventiegroep en de controlegroep: 
Tabel 2 laat de resultaten op cardiopulmonaal gebied 

zien. Er was een significant effect van de training, ook 
op langere termijn. Hier waren de resultaten van de 
interventiegroep echter niet significant verschillend 
van de controlegroep.

Langetermijneffecten op vermoeidheid en kwaliteit 
van leven en verschillen tussen de interventiegroep 
en de controlegroep. Deze resultaten zijn eveneens 
weergegeven in tabel 2. Alle onderdelen om de 
vermoeidheid te meten gaven na de training een 
beter resultaat behalve het onderdeel ‘afname van de 
motivatie’. Van deze verbetering was na één jaar nog 
steeds sprake, echter op de lange termijn was er in dit 
opzicht geen verschil meer tussen interventiegroep en 
de controlegroep.

Tabel 1  Karakteristieken van de interventiegroep en de 
controlegroep

 Intervention Comparison
 group (n = 49) group (n = 22)

  n % n %

Gender
 Male 9 18 4 18
 Female 40 82 18 82

Type of tumour
 Breast 32 65 14 64
 Ovarian 3 6 0 0
 HL 4 8 2 9
 NHL 3 6 3 14
 Colorectal 5 10 3 14
 Testis 2 4 0 0

Treatment
 Chemotherapy 49 100 22 100
 +Radiotherapy 3 6 0 0
 +Surgery 14 29 4 18
 + Radiotherapy+surgery 28 57 17 77

Chemotherapy
 AC, breast 14 29 9 41
 CMF, breast 7 14 3 14
 FEC, breast 11 22 2 9
 Carboplatin-paclitaxel, ovarian 3 6 0 0
 ABVD/EBVP/BEACOPP, HL 4 8 2 9
 CHOP/CVP, NHL 3 6 3 14
 5-FU leucovorin, colorectal 5 10 3 14
 BEP, testis 2 4 0 0

  Mean s.d. Mean s.d.

Age (years)
 Mean 48 8 51 11

Anthropometry
 Height (cm) 170 7 173 8
 Weight (kg) 78 11 77 14

Time since last chemotherapy
 Weeks between last  69 26 169 26 
 chemotherapy and test week 68

ABVD = doxorubicin, bleomycin, vinblastine, dacarbazine; AC = adriamy-
cin, cyclophosphamide; BEACOPP = bleomycin, etopiside, doxorubicin, 
cyclophosphamide, vincristine, procarbazine, prednisone; BEP = bleomycin, 
etoposide, cisplatin; CHOP = cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
prednisone; CMF = cyclophosphamide, methotrexate, fluorouracil; CVP = 
cyclophosphamide, vincristine, prednisone; EBVP = epirubicin, bleomycin,  
vincristine, prednisone; FEC = fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide; 
HL = Hodgkin’s lymphoma; NHL = non-Hodgkin’s lymphoma.

1 1-RM-test = 1 repetitie maximum test d.w.z. een test 

waarbij het gewicht wordt bepaald dat een bepaalde 

persoon in één keer kan wegdrukken.



GAVscoop, jaargang 12, nummer 3, december 2008 61

Figuur 2  Spierkracht vanaf de start van de revalidatie tot 12 maanden na het beëindigen ervan.

Tabel 2  Langetermijneffecten van de revalidatie.
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Dat was wel het geval met betrekking tot de 
kwaliteit van leven (HRQOL2). Hier was er geen 
significant verschil tussen de interventiegroep en de 
controlegroep.

Discussie

Na het trainingsprogramma blijkt de spierkracht 
significant verbeterd te zijn en dit was een jaar later 
ook het geval. Dat geldt tevens voor de kwaliteit van 
leven, in het bijzonder lichamelijke vermoeidheid, 
maar deze verbetering kwam ook in de controlegroep 
voor. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat 
behandelde kankerpatiënten pas tamelijk lang na 
de  behandeling een soort plafond bereiken. Op een 
gegeven moment zijn zij tevreden met het feit dat de 
kanker overwonnen hebben en nemen beperkingen 
en klachten op de koop toe. Om die reden scoorden ze 
vaak toch hoog in de vragenlijsten over kwaliteit van 
leven.

Samenvatting

In totaal 68 behandelde kankerpatiënten die gedurende 
18 weken een kracht- en duurtrainingsprogramma 
doorliepen werden één jaar lang gevolgd. Tijdens 
dat jaar vielen er 19 patiënten uit, waarvan 14 
vanwege een recidief. De overige 49 patiënten van 
de interventiegroep werden vergeleken met 22 
patiënten die in dezelfde periode met chemotherapie 
behandeld waren maar niet deelnamen aan het 
revalidatieprogramma. Vervolgens werden de 
effecten van het programma gemeten op spierkracht, 
cardiopulmonale functie, vermoeidheid en op 
de kwaliteit van leven. Eén jaar na beëindigen 
van het programma waren de uitkomsten van de 
interventiegroep gelijk aan de resultaten na afloop van 
het trainingsprogramma. De spierkracht was bij hen 
nog steeds significant hoger dan in de controlegroep.
De conclusie kan dan ook luiden dat kracht- en 
duurtraining blijvend gunstig effect heeft op 
spierkracht, cardiopulmonale functie, vermoeidheid 
en kwaliteit van leven. Dergelijke kracht- en 
duurtrainingsprogramma’s zouden dan ook 
opgenomen moeten worden in revalidatieprogramma’s 
voor patiënten die in principe curatief behandeld zijn 
met chemotherapie.

N.W.M. van Cappel len-de Graaf

2  Health Related Quality of Life.
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DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT CINDY’S

Het liefst ziet u natuurlijk dat uw cliënten voldoen aan 

het ideaalbeeld: jong en kerngezond. Maar de praktijk van

iedere levensverzekeraar en tussenpersoon leert dat er

heel wat mensen zijn die niet aan dit beeld voldoen. Bij-

voorbeeld doordat zij lijden aan diabetes, een hartafwijking,

nierziekte of kanker. U zou ze graag helpen maar vindt het

risico verzekeringstechnisch te groot. Dossier gesloten?

Via een professioneel samenspel van maatschappij,

assurantieadviseur en De Hoop is er in veel gevallen toch

een oplossing op maat te vinden in de vorm van een

specifieke herverzekering. Op basis van grote expertise,

aanpassingen van sterftetabellen en een stevige finan-

ciële grondslag kunnen wij ook voor cliënten met een

sterk verhoogd medisch risico met een offerte komen.

Hoe het precies werkt is minder van belang dan dat

het werkt. Inmiddels 100 jaar lang. Staat u voor zo’n

vraag, bedenk dan dat het geen onoplosbaar dilemma

hoeft te zijn.

680.01.018 Adv De Hoop Cindy  07-09-2005  15:03  Pagina 1
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De beoordeling van functieverlies bij het 
postwhiplashsyndroom: AMA-6 en de richtlijnen
Dr. H.J.Gelmers

De AMA guides hebben zich in de loop der jaren 
ontwikkeld tot de meest gezaghebbende maatstaf voor 
de bepaling van functieverlies bij letselschade. In het 
verleden bleken de AMA guides niet altijd volledig 
en soms onduidelijk. Om daarin te voorzien hebben 
de verschillende beroepsverenigingen richtlijnen 
opgesteld om de AMA guides aan te vullen.
Een dergelijke onduidelijkheid betrof het postwhiplash-
syndroom, dat tot aan de 6e editie van de AMA guides 
(AMA-6) niet werd genoemd. Hoewel de diagnose 
postwhiplashsyndroom (of niet) zelden aan twijfel 
onderhevig is, heeft de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie (NVN) in 2001 een richtlijn uitgegeven, 
waarin werd verwoord dat het postwhiplashsyndroom 
een chronisch pijnsyndroom was, dat onder gestelde 
voorwaarden gewaardeerd kon worden. Dat stemde 
allerminst tot tevredenheid en een belangrijke grief 
vormde het toekennen van functieverlies, terwijl geen 
afwijkingen konden worden geobjectiveerd. In de 
nieuwste NVN richtlijn (2007) werd gesteld dat geen 
functieverlies meer kon worden toegekend op grond 
van uitsluitend klachten.
De recent verschenen AMA-6 heeft een aanzienlijke 
wijziging ondergaan door uit te gaan van de ICF 
(International Classification of Functioning, Disability 
and Health), die weer steunt op de ICD (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems). De ICD is het meest gebruikte systeem 
van ziekteclassificatie. In Nederland steunt de LMR 
(Landelijke medische Registratie) er op, terwijl er ook 
bij de DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) gebruik 
van wordt gemaakt.
In de ICF wordt het menselijk functioneren bij 
gezondheidsproblemen beschouwd vanuit een drietal 
perspectieven: het menselijk organisme, het menselijke 
handelen en het deelnemen aan het maatschappelijk 
leven. AMA-6 toetst het (falende) functioneren dat 
gerelateerd is aan een gezondheidsprobleem. Dat 
moet gebaseerd zijn op een diagnose. Niet langer 
vormen de afwijkingen bij lichamelijk onderzoek 
een voorwaarde, maar het menselijk functioneren. 
Wel stelt AMA-6 als voorwaarde, dat klachten en 
verschijnselen moeten berusten op een diagnose. 
In de ICD (10e revisie) staat onder de code S13.42 
chronische klachten na ‘whiplash’ als diagnose 
gerubriceerd. Welke klachten aanwezig dienen te zijn 
om van het postwhiplashsyndroom te mogen spreken, 
is een kwestie van definitie en wordt bijvoorbeeld 

uitvoerig behandeld in de richtlijn 2006 van de 
NvN ‘Diagnostiek en behandeling van mensen met 
Whiplash Associated Disorder I/II’. 
Het belangrijkste onderzoekinstrument in AMA-6 
is (met enkele uitzonderingen) de anamnese. Op 
grond daarvan wordt een geschikt notatiemodel 
(‘template’) gekozen. Voor het postwhiplashsyndroom 
is dat notatiemodel tabel 17.2, waarin van 
‘chronic whiplash’ wordt gesproken en waaruit 
een voorlopig functieverlies van 2% volgt. Met de 
aanpassingsfactoren (‘grid modifiers’) wordt een 
aanpassingscoëfficiënt berekend, die het voorlopig 
functieverlies modificeert tot ten hoogste 3% en 
tenminste 1%. Met de opvatting dat geen functieverlies 
kan worden toegekend, wanneer geen afwijkingen 
kunnen worden vastgesteld, volgt de NVN richtlijn 
van 2007 niet de voortschrijdende inzichten in het 
menselijk functioneren bij gezondheidsproblemen. 
Volgt men de NVN richtlijn van 2007 dat het gaat om 
een chronisch pijnsyndroom en vervolgens AMA-6, dan 
gaat de waardering niet op, want chronische pijn kan 
niet worden gewaardeerd, wanneer die deel uitmaakt 
van een elders in de AMA genoemde diagnose, hetgeen 
het geval is voor het postwhiplashsyndroom. De 
richtlijn van 2007 is dan ook niet meer te zien als 
een aanvulling op, maar tegenstrijdig met AMA-6 en 
volgt ook de voortschrijdende inzichten en gangbare 
concepten wat betreft het menselijk functioneren bij 
gezondheidsproblemen niet. De richtlijn van 2007 is 
dan ook achterhaald en daarmee overbodig geworden.
Het is onjuist te stellen, voor wie dat goed uitkomt, 
dat de richtlijnen prevaleren boven de AMA guides. 
Dat is nimmer de bedoeling geweest en nergens 
uitgesproken; integendeel, in de rechtspraak worden 
richtlijnen zelfs niet als doorslaggevend beschouwd. 
De Rechtbank Roermond heeft (in 2004) uitgesproken, 
dat “de richtlijnen van een medische beroepsgroep de 
rechter niet binden, maar omdat de richtlijnen (van de 
NVN) gezien dienen te worden (in 2004) als het (meest) 
gezaghebbende (wat er ten aanzien van het vraagstuk 
rond het postwhiplash syndroom) voorhanden is, komt 
onmiddellijk de vraag op grond van welke maatstaven 
dan wel dient te worden beoordeeld”. Ook kan van de 
richtlijn worden afgeweken als daarvoor een dragende 
motivering wordt aangevoerd. De vraag is dan of als 
dragende motivering geldt, dat de AMA guides zijn 
te beschouwen als de professionele standaard. De 
conclusie moet luiden dat AMA-6 als de professionele 
standaard mag worden beschouwd nu die niet langer 
onvolledig of onduidelijk is voor de beoordeling van 
het postwhiplashsyndroom en voorts dat de NVN 
richtlijn van 2007 overbodig geworden is.

Ingezonden
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Geachte redactie,

Graag wil ik reageren op ingezonden brief van collega 
Gelmers betreffende de beoordeling van functieverlies 
bij het postwhiplashsyndroom: AMA-6 en de 
richtlijnen.

Nu de neurologen niet langer een percentage 
blijvende functionele invaliditeit toekennen voor 
het postwhiplash syndroom, is de discussie over de 
waardering van het postwhiplash syndroom weer 
opgelaaid. Collega Gelmers doet in zijn ingezonden 
brief een poging de leemte die is ontstaan, op te 
vullen. Hij acht hiertoe de 6e editie van de Guides 
to the Evaluation of Permanent Impairment van de 
American Medical Association (kortweg Guides AMA) 
de oplossing.

Daarbij stelt collega Gelmers dat de Guides AMA de 
meest gezaghebbende maatstaf voor de bepaling van 
functieverlies bij letselschade zijn. Wellicht is dit in 
de meeste staten van de VS het geval, maar in Europa 
geldt dit niet. Integendeel, binnen Europa is Nederland 
het enige land dat de Guides AMA heeft geadopteerd. 
De overige Europese landen maken gebruik van eigen 
richtlijnen en barema’s1.
Ook uit het feit dat er al lange tijd gewerkt wordt aan 
de ontwikkeling voor Europese richtlijnen voor de 
vaststelling van invaliditeit (Ceredoc, Conféderation 
Européenne d’experts en réparation et évaluation du 
dommage corporel) blijkt dat veel Europese landen zich 
niet kunnen vinden in de Amerikaanse richtlijnen.

Hoewel in Nederland gebruikt, worden de Amerikaanse 
richtlijnen ook hier niet als zaligmakend beschouwd. 
Dit is de reden dat de beroepsverenigingen van 
de neurologen en orthopaedisch chirurgen eigen 
richtlijnen opstellen voor de beoordeling en 
waardering van letsel. Niet alleen om, zoals collega 
Gelmers aangeeft, onduidelijkheden weg te nemen 
en onvolledigheden op te heffen, maar ook om de 
beoordeling meer in overeenstemming te brengen met 
Nederlandse maatstaven.

In tegenstelling tot de bewering van collega Gelmers 
dat “de diagnose postwhiplash syndroom (of niet) 
zelden aan twijfel onderhevig is”, is het stellen van de 
diagnose ‘whiplash’ met veel onzekerheid omgeven, 
en bestaat er slechts beperkte consensus, zoals ook 
verwoord in de inleiding van de richtlijn “Diagnostiek 
en behandeling van mensen met Whiplash Associated 
Disorder I/II” van de NVN2. Juist deze onduidelijkheid 
en dit gebrek aan consensus maakt definiëring van 
welke patiënten tot WAD I/II gerekend worden, 
noodzakelijk. Dit blijkt immers niet eenduidig uit 
geconstateerde afwijkingen of een anatomisch 
substraat. Ook collega Gelmers erkent dat het een 
kwestie van definitie is, welke klachten aanwezig 
dienen te zijn om van het postwhiplash syndroom te 
mogen spreken.

In de ICD-10 is whiplash gecodeerd als S13.4 (whiplash 
injury).
S13.41 (WAD II, musculoskeletal symptoms) en 
S13.42 (WAD III, with neurological symptoms) zijn 
opgenomen in de ICD-10 CA, een door de Canadian 
Institute for Health Information aangepaste codering 
van de ICD-10 voor Canadees gebruik. Daarbij wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen acuut of chronisch, 
zoals collega Gelmers stelt. Het bestaan van een 
postwhiplash syndroom of chronische klachten 
na een whiplashtrauma is in de internationale 
wetenschappelijke literatuur nog altijd controversieel 
en is als zodanig niet in deze internationale classificatie 
systemen opgenomen.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie is in 2007 met hulp van het CBO 
een Nederlandse consensus over behandeling en 
diagnostiek van het ‘whiplashsyndroom’ gepubliceerd, 
gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis 
over dit klachten patroon. Eén van de (te verwachten) 
conclusies luidde dat bij WAD I/II er geen aanwijzingen 
zijn voor een beschadiging of een functiestoornis van 
de cervicale wervelkolom en/of het centraal en perifeer 
zenuwstelsel. De commissie forensische neurologie, 
die de NVN richtlijnen opstelt, concludeerde hieruit 
dat het postwhiplash-syndroom een chronisch 
pijnsyndroom betreft zonder neurologisch substraat 
en dat er  geen sprake kan zijn van het toekennen van 
functieverlies op algemeen aanvaarde neurologische 
gronden. In de NVN richtlijnen wordt geen uitspraak 
gedaan of een dergelijk pijnsyndroom überhaupt 
dient te worden gewaardeerd met een percentage 
blijvende invaliditeit, alleen dat dit bij afwezigheid 
van neurologische afwijkingen niet op aanvaarde 
neurologische gronden kan geschieden.

Het is niet duidelijk waarom dit in tegenspraak zou 
zijn met de voortschrijdende inzichten en gangbare 
concepten wat betreft het menselijk functioneren bij 
gezondheidsproblemen, zoals collega Gelmers stelt. 
Weliswaar worden chronische whiplashklachten in de 
6e editie van de Guides AMA ingedeeld in hoofdstuk 
17, betreffende wervelkolom en bekken, maar dit 
berust louter op de keuze  whiplash als aanhoudende 
spierpijnklachten van de nek te beschouwen (chronic 
sprain or strain), terwijl er evenzeer  argumenten zijn 
om klachten van een postwhiplash syndroom in te 
delen bij chronische pijnsyndromen, zoals ook door 
diverse auteurs wordt gedaan3,4,5 of te beschouwen als 
een ‘psychoculturele’ aandoening6,7,8,9.
Los van de discussie óf blijvende invaliditeit aan het 
postwhiplash syndroom moet worden toegekend, 
maakt het voor de vaststelling van het percentage 
BI niet zoveel uit of wordt uitgegaan van tabel 17.2 
Guides AMA 6e druk dan wel van hoofdstuk 3 (pijn). 
Waardering volgens hoofdstuk 3, hetgeen meer zou 
aansluiten bij de visie het postwhiplash syndroom 
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als chronisch pijnsyndroom te beschouwen, leidt tot 
hetzelfde percentage BI van 0-3% gp.
De conclusie van collega Gelmers dat de NVN richtlijn 
van 2007 achterhaald en daarmee overbodig geworden 
is, is onbegrijpelijk. Deze richtlijn is nu juist het 
product van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. 
Onduidelijk is waarom de Guides AMA nu ineens 
“heilig” verklaard moeten worden en daarmee de 
NVN richtlijnen overbodig, terwijl zoals hierboven 
aangegeven deze richtlijnen zijn geschreven om een 

1 onder andere: 

België: Officiële Belgische Schaal ter bepaling van de Graad van Invaliditeit 

Frankrijk: Barème indicatif des taux d’incapacité en droit commune (Daarnaast nog andere zoals Barème indicatif 

d’incapacité des accidents du travail, Barème d’invalidité des maladies professionelles) 

Duitsland: Der Unfallmann en Schmerzengeld 

Spanje : El baremo de la ley del uso y circulación de vehículos a motor 

Italië: Tabella del danno biologico di lieva entitá
2 Diagnostiek en behandeling van mensen met Whiplash Associated Disorder I/II van de NvN uit 2008 
3 Barsky AJ, Borus JF, Functional somatic syndromes. Ann Intern Med. 1999 Jun 1;130 (11):910-21
4 Berry H, Whiplash as a functional syndrome. Arch. Neurol.2000 Apr;57 (4):592-4
5 Ferrari R, Rusell AS. The late whiplash syndrome: a biopsychosocial approach. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001;70:772-6
6 Ferrari R, The Whiplash encyclopedia 1999
7 Pobereskin J, Whiplash following rear end collisions: a prospective cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 

2005;76:1146-1151
8 Partheni M, Constantoyannis C, Ferrari R, Nikiforidis G, Voulgaris S, Papadakis N.

 A prospective cohort study of the outcome of acute whiplash injury in Greece. Clin Exp Rheumatol 2000;18(1):67-70
9 Deyo R.A. Pain and Public Policy N Engl J Med 2000;342:No 16

vertaalslag te maken naar de Nederlandse situatie.
Het is maar zeer de vraag of de Guides AMA, 
geschreven vanuit en voor de Amerikaanse situatie, in 
Nederland (en Europa) dienen te worden beschouwd 
als de professionele standaard. Het lijkt zinvol eerst 
de reaktie van de diverse beroepsverenigingen op deze 
editie van de Guides af te wachten. Het kritiekloos 
volgen van Amerikaanse producten heeft ons althans 
in de financiële sector weinig goeds gebracht.

G.A. van Str ien



GAVscoop, jaargang 12, nummer 3, december 2008 67

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de ingezonden brief van 
collega Gelmers inzake de beoordeling van het post-
whiplashsyndroom vraag ik graag de aandacht voor 
het volgende.

Het dilemma hoe het post-whiplash syndroom te 
beoordelen en honoreren in de afwikkeling van 
letselschadecasus is onderwerp van voortdurende 
discussie.
De NVN geeft in haar richtlijnen van november 2007 
aan dat voor persisterende klachten na nektrauma 
(post-whiplash syndroom of WAD I & II), wegens 
ontbrekende neurologische pathologie, op haar 
vakgebied geen functieverlies kan worden toegekend. 
De Nederlandse Vereniging voor Neurologie geeft 
hiermee feitelijk aan dat de beoordeling van een 
dergelijk klachtenbeeld niet op haar vakgebied ligt. 
Dientengevolge is voor de neurologen hooguit nog 
een rol weggelegd bij het uitsluiten van eventuele 
neurologische pathologie, niet meer bij het beoordelen 
van de ernst van het post-whiplashsyndroom. 
Overigens merken wij op dat de NVN-richtlijn van 
2007 nooit is bedoeld als aanvulling op de AMA-6.

Alhoewel het percentage functionele invaliditeit maar 
een zeer beperkte rol speelt binnen de WA letselschade, 
kan er toch behoefte bestaan tot een percentage te 
komen, evenals b.v. binnen ongevallenverzekeringen. 
In die gevallen, zeker als de polisvoorwaarden gebruik 
van de laatste AMA editie voorschrijven, zou van de 
AMA-6 percentages uit kunnen worden gegaan, wat 
dan overigens betekent dat maximaal 3% functionele 
invaliditeit kan worden toegekend. Een dergelijke 
afweging zal in elke claim afzonderlijk dienen te 
worden gemaakt. Het verheffen van de AMA-6 tot 

de professionele standaard is onzes inziens, gezien 
de grote hoeveelheid kritiek die vanuit de diverse 
beroepsgroepen op de nieuwe systematiek wordt geuit 
mbt de inconsequenties die het systeem met zich mee 
lijkt te brengen, niet wenselijk. Eerder werd dan ook 
binnen de GAV geadviseerd om de AMA-6 vooralsnog 
niet te gebruiken.
Van diverse beroepsverenigingen hebben wij inmiddels 
begrepen dat aanvullende richtlijnen gebaseerd op de 
AMA-6 niet, of in elk geval niet op korte termijn te 
verwachten zijn. Vanuit de commissie Personenschade 
is besloten, na overleg met afgevaardigden van 
de commissie forensische neurologie van de 
Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de 
commissie Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid 
van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, het 
GAV-bestuur te vragen de diverse beroepsgroepen te 
verzoeken hun  formele opinie mbt de AMA-6 bekend 
te maken en te overwegen om, in overleg met de GAV, 
eigen richtlijnen te ontwerpen.

Hoewel op de visie ten aanzien van whiplash klachten 
zoals verwoord in de NVN-richtlijnen van 2001 het 
één en ander was aan te merken, boden deze wel 
voor belangenbehartigers en verzekeraars criteria om 
tot uitgangspunten te komen voor afwikkeling. Het 
wegvallen van deze richtlijnen, hoe imperfect ook, 
heeft ons voor een lastig probleem gesteld. Wellicht 
moeten wij als medisch adviseurs zelf richtlijnen 
ontwerpen voor de waardering van het post-whiplash 
syndroom, waarbij niet het al dan niet ontbreken van 
objectiveerbare afwijkingen het uitgangspunt dient te 
vormen, maar het faciliteren van schadeafwikkeling. 

Namens de Commissie Personenschade,
M.N.G. Ooms
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Geachte redactie,

Met het verschijnen van de meest recente richtlijnen 
voor de bepaling van invaliditeit en beperkingen bij 
neurologische aandoeningen van de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie en de 6e editie van de 
AMA-guides lijkt voor de geneeskundig adviseurs aan 
de zijde van de belangenbehartiging een vacuüm te 
zijn ontstaan en wordt naarstig naar wegen gezocht 
om toch maar ergens een percentage FI te duiden 
voor het klachtencomplex dat bekend staat als het 
zogenaamde postwhiplashsyndroom.

Door collega Gelmers is met zijn artikel “De 
beoordeling van functieverlies bij het postwhiplash-
syndroom: AMA-6 en de richtlijnen” hier ook 
een poging toe gedaan. De conclusie van collega 
Gelmers is dat voor de beoordeling van het PWS in 
de personenschadepraktijk wordt aanbevolen om de 
AMA-6e editie te gebruiken en om de richtlijnen van de 
beroepsvereniging van de neurologen –of in ieder geval 
de meest recente editie daarvan- niet toe te passen.

Collega Gelmers komt tot deze conclusie omdat hij 
ten eerste van mening is dat de AMA-guides zich in 
de afgelopen jaren hebben ontwikkeld tot de meest 
gezaghebbende maatstaf voor de bepaling van het 
verlies aan functie na letsel. En ten tweede omdat de 
beroepsvereniging (NVN) wat hem betreft achter de 
feiten aanloopt of zelfs een stap terug heeft gedaan 
door de naar zijn mening voortschrijdende inzichten in 
het menselijk functioneren niet te volgen.

Collega Gelmers verwijst in zijn betoog naar tabel 17-2 
bladzijde 564 van de AMA-6 waar de term “chronic 
whiplash” zou worden gebruikt die door hem als 
diagnose wordt gehanteerd. Ik zou de aandacht 
willen vestigen op de beschrijving in de meest linkse 
kolom: niet-specifieke chronische, of chronische 
terugkerende nekpijn (ook wel bekend als chronische 
verstuiking/verrekking, symptomatische degeneratieve 
tussenwervelschijf aandoening, facet gewrichtpijn, 
chronisch whiplash, etc.)”. Het mag duidelijk zijn dat 
hier geen diagnose wordt gegeven maar een van de vele 
benamingen van een niet-specifiek klachtencomplex 
met als voornaamste kenmerk pijn in de nekregio. 
Een dergelijke opsomming van verschillende namen 
voor vergelijkbare klachten draagt niet bij aan het 
verminderen van onduidelijkheden. Illustratief voor 
onduidelijkheid is dat een bladzijde eerder (p.563) facet 
arthropathy en disc degeneration ‘not ratable’ zijn 
maar wel als oorzaak voor nekpijn worden genoemd 
en in aanwezigheid van non-verifiable radiculair 
complaints ineens wel ‘ratable’ zouden zijn. Verder is 
het zeker niet duidelijk waarom uitsluitend het al dan 
niet bestaan van niet-verifieerbare radiculopathie een 
whiplash ineens in een andere ‘Class’ zou moeten doen 
belanden.

In zijn artikel geeft collega Gelmers aan dat het 
belangrijkste instrument in deze 6e editie de 
anamnese is en dat op grond hiervan een geschikt 
notatiemodel dient te worden gekozen. Dit zou dan 
bij het PWS (op grond van de hierboven weergegeven 
benaming) tabel 17-2 (kunnen) zijn. Waarom dan 
automatisch Class 1 van toepassing moet zijn wordt 
door collega Gelmers echter niet duidelijk gemaakt. 
Alleen in die gevallen waar bij onderzoek, en dus 
niet uitsluitend op grond van de anamnese, voldaan 
wordt aan de voorwaarden voor Class 1 kan deze 
van toepassing worden geacht. Op bladzijde 563 
worden de randvoorwaarden hiervoor aangestipt 
en daarbij moet sprake zijn van de aanwezigheid 
van niet-verifieerbare radiculaire klachten. De 
beschrijving hiervan is te vinden op bladzijde 576 en 
als volgt gedefinieerd: chronisch persisterende pijn 
of gevoelloosheid in een ledemaat die consistent en 
herhaaldelijk is opgetekend in medische dossiers, in 
het verzorgingsgebied van één enkele zenuwwortel 
die door de onderzoeker kan worden benoemd met de 
volgende karakteristieke kenmerken: behouden scherp 
versus stomp discriminatie en behouden spierkracht in 
de ge-innerveerde spieren, niet significant bekneld bij 
beeldvormend onderzoek en niet aangedaan bij, indien 
uitgevoerd, elektrodiagnostische studies.

In de meeste gevallen van patiënten die klachten 
presenteren die passen binnen het complex dat 
bekend staat als het postwhiplashsyndroom zal bij 
herhaling sprake zijn van het ontbreken van objectieve 
bevindingen bij onderzoek en wordt aan bovenstaande 
niet worden voldaan. Deze patiënten moeten dan 
ook geplaatst worden in Class 0. Dit weerspiegelt 
het standpunt van de NVN dat in die gevallen waar 
geen afwijkingen kunnen worden vastgesteld er ook 
geen functieverlies kan worden vastgesteld. Hiermee 
vervalt de stelling van collega Gelmers dat de NVN 
voortschrijdende inzichten niet zou volgen omdat 
ook in deze 6e editie van de AMAguides bij ontbreken 
van objectiveerbare bevindingen geen percentage kan 
worden geduid. Daarmee is nog steeds sprake van 
toepasbare richtlijnen in aanvulling op de in Nederland 
gebruikte wijze van FI-bepaling.

Collega Gelmers stelt aan het einde van zijn artikel 
dat de 6e editie van de AMA-guides niet langer 
onduidelijk en/of onvolledig is met betrekking tot de 
beoordeling van het PWS en dus nu als professionele 
standaard dient te worden beschouwd. Waar echter 
aan voorbij wordt gegaan is het tweede van de vijf 
axioma’s die ten grondslag liggen aan deze 6e editie. 
In dit axioma staat dat de diagnose meer leidend is 
en dat deze waar mogelijk evidence-based moet zijn. 
Dat is voor het chronisch postwhiplashsyndroom 
niet het geval. Hiermee is deze 6e editie zeker niet 
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duidelijker en vollediger geworden voor wat betreft het 
PWS. Ook voor wat betreft het aspect van evidence-
based diagnosis gaat op dat de commissie forensische 
neurologie wel degelijk voortschrijdende inzichten 
volgt en de richtlijnen niet terzijde geschoven dienen 
te worden.

Voor zover mij bekend is men, ook in de Verenigde 
Staten, op zijn zachtst gezegd niet gecharmeerd van 
deze laatste uitgave van de AMA-guides. Geneeskundig 
adviseurs en expertiserend artsen werkzaam in de 
personenschade in Nederland wordt dan ook door de 
GAV aangeraden vooralsnog de 5e editie te blijven 
gebruiken. Daarnaast zijn er berichten dat de 7e editie 
weer zal lijken op de 5e editie waardoor er vraagtekens 

gezet kunnen worden bij de opvatting dat deze 6e 
editie als de meest gezaghebbende bepalingsmethodiek 
moet worden beschouwd. Om de woorden van 
collega Gelmers aan te halen: het is niet juist alleen de 
richtlijn (lees ook AMA-guides) te laten prevaleren die 
in de optiek van de adviseur goed uitkomt. Daarmee 
wordt namelijk geen recht gedaan aan het belang van 
betrokken partijen.

De werkbaarheid van elk instrument (AMA-guides en/
of richtlijnen NVN) is afhankelijk van de vaardigheid 
van de gebruiker (expert en/of geneeskundig adviseur) 
en het doel waarvoor het gemaakt is.

W.M. Brandt
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Persbericht

Nieuwe naam en nieuwe voorzitter NPP

Op het 10-jarig jubileumcongres van het NPP* dat op 
7 november 2009 plaatsvond in het Erasmus Medisch 
Centrum in Rotterdam werd afscheid genomen van de 
heer drs. W.J. Deetman als voorzitter van het NPP. Het 
voorzitterschap is overgenomen door de heer  
mr. A. Wolfsen, burgemeester van Utrecht.
Omdat het begrip ‘personenschade’ nog steeds veel 
vragen blijkt op te roepen bij letselschadeslachtoffers 
en hun omgeving zal de naam van het NPP per  
1 januari 2009 worden veranderd in  
‘De Letselschade Raad’.

Door de nieuwe voorzitter werd verder een nieuw 
project aangekondigd: de uitbreiding van de 
Gedragscode Behandeling Letselschade met een 
medische paragraaf (‘Het Medische Traject’).
Hiervoor heeft het NPP een projectgroep onder 
leiding van prof. mr. A.J. Akkermans en prof. mr. J.A. 
Legemaate in het leven geroepen om knelpunten op 
te lossen die vaak voorkomen in het medische traject, 
een onderdeel van elke letselschadeprocedure. De 
uiteindelijke doelstelling is de formulering van een 
breed gedragen medische paragraaf bij de Gedragscode 
Behandeling Letselschade (GBL).

Het nieuwe project zal in fasen opgeleverd worden. In 
de eerste fase die tot het einde van dit jaar loopt wordt 
na een grondige inventarisatie een visie ontwikkeld 
vanuit wetenschappelijke hoek. In deze fase gaat het 
met name om het bijeenbrengen van alle regelgeving 
op het gebied van beheer en inzage van medische 
gegevens en de advisering door medische adviseurs aan 
hun respectievelijke opdrachtgevers.
In de tweede fase zal door middel van expert meetings 
consultatie plaatsvinden met relevante partijen op dit 
terrein, waaronder ook de GAV, WAA en IWMD*, om 
tot oplossingen voor de geconstateerde problemen te 
komen.
In fase drie en vier zal men implementatiedocumenten 
initiëren, afstemmen en testen waarna naar 
verwachting medio 2010 de nieuwe medische paragraaf 
gelanceerd zal worden in de GBL*.

* NPP :  Nederlands Platform Personenschade
 GAV  : Nederlandse Vereniging van Geneeskundig  
   Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken
 GBL : Gedragscode Behandeling Letselschade
 WAA : Werkgroep Artsen Advocaten
 IWMD : De Interdisciplinaire Werkgroep Medische 
   Deskundigen
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Wenken voor auteurs

Lever uw tekst per email of op papier en cd-rom 
aan, met vermelding van uw adresgegevens en 
telefoonnummer. Adres van de redactie is: Busselter-
weg 13, 7973 KN  Darp, email: gavscoop@gavscoop.nl.
Soort tekstverwerkingsprogramma (liefst Word) 
aangeven, alsmede onder welke naam het digitale 
bestand is opgeslagen. Houd een marge aan van 
minimaal 4 cm aan beide zijden.

Lever uw tekst in 2 versies aan, één versie in een lay out 
zoals u voor ogen staat en één versie zo ‘plat’ mogelijk, 
dat wil zeggen geen tabs of inspringen, kopjes niet in 
hoofdletters. Geef in de tekst de plaats van eventueel 
grafieken, tabellen of formules aan, lever deze als schets 
(liefst het origineel, voor het geval het nodig is deze 
schets te moeten scannen) bij. Geef aan of de schets 
retour moet. Sla een document met de optie ‘snel  
opslaan’ uitgeschakeld als tekstbestand op, geef het een 
titel en sluit af met: “.TXT”. Bijvoorbeeld: Colofon.TXT. 
Vermeld literatuurverwijzingen als nummer tussen 
haakjes (niet in superscript) in de tekst en de inhoud 
ervan aan het eind van het artikel.

Hanteer voor literatuurverwijzing de gebruikelijke 
gangbare methodiek (Vancouver).
Vermeld indien gewenst een correspondentie-adres dat 
bij het artikel kan worden geplaatst. 

Met het inzenden verklaart een auteur dat:
1. het volledige auteursrecht inclusief de rechten op 

publicatie op electronische netwerken (internet) 
wordt overgedragen aan de redactie van het 
tijdschrift; 

2. het artikel niet tegelijkertijd elders is aangeboden, of 
reeds geaccepteerd of gepubliceerd is*; 

3. met name genoemde personen die op enigerlei wijze 
hebben bijgedragen aan het tot stand komen van 
het artikel akkoord gaan met het noemen van hun 
naam. 

4. hij/zij toestemt in een redactionele beoordeling en 
bewerking van het artikel.

* In overleg met de redactie kan hiervan afgeweken worden.
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Agenda

De agenda wordt verzorgd door de redactie van GAVscoop. De agenda 

is bestemd voor de leden van de GAV. De GAV-ledenvergaderingen zijn 

besloten en uitsluitend toegankelijk voor GAV-leden en genodigden. 

Ook de genoemde congressen e.d. zijn meestal beperkt toegankelijk. 

Agendapunten die van belang kunnen zijn voor de leden van de 

GAV kunt u aanmelden via e-mail:gavscoop@gavscoop.nl. Vermeld 

hierbij: locatie, datum, kosten, titel, organisator, doelgroep, adres en 

telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele 

bijzonderheden.

30 januari 2009 Vereniging van Letselschade 

Advocaten (LSA) Sdu Juridische 

Opleidingen 

20e LSA-symposion 

Locatie: MECC, Maastricht 

Inlcihtingen: 

http://www.sdu.nl/klanten/

opleidingen/bijeenkomsten/Q2300.jsp

5 februari 2009 Stichting Nascholing Bedrijfsartsen 

en Verzekeringsgeneeskundigen 

Noord Nederland: 

31e Nascholingsdag, locatie De Lawei, 

Drachten.

12 februari 2009 GAV Algemene Ledenvergadering 

Locatie: Univé, Assen

16 - 18 april 2009 Institute for Pension and Invalidity 

Insurance: 1st International Congress 

of Medical Assessors  

Locatie: Marburg, Slovenië  

Inlichtingen: 

http://www.kongres-izvedencev.si, 

email: office@domus.si

26 - 29 april 2009 Vooraankondiging: 

LUCID conferentie 

Eerste conferentie van LUCID (Life 

Underwriters, Claims Consultants 

and Insurance Doctors),  een 

samenwerkingsverband van de 

Assurance Medical Society, de 

Association of Medical Underwriters, 

Select 74 en het Health Claims Forum.  

Locatie: Holliday Inn, Stratford upon 

Avon Inlichtingen:  

www.lucidconference.org

14 mei 2009 GAV Algemene Ledenvergadering

(onder voorbehoud) Locatie: Amsterdam, Generali


