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Van de redactie (1)
Om meerdere redenen is dit nummer van GAVscoop
bijzonder.
Bijzonder voor u als lezer, maar ook bijzonder voor mij
als hoofdredacteur.
In de eerste plaats natuurlijk de omvang.
Dit nummer is 36 pagina’s dik en daarmee voert het de
lijst van GAVscopen aan.
De zorgen van een hoofdredacteur zijn velerlei en één
daarvan is natuurlijk om voldoende kopij te verkrijgen.
En dat niet alleen, maar dan ook nog kopij die voor de
lezer aantrekkelijk is.
Het uiteenlopende karakter van de diverse bijdragen in
dit nummer lijkt wel te garanderen dat een ieder hier
wel iets van zijn gading kan vinden.
Sommige artikelen lenen zich voor inkorten of
samenvatten, andere artikelen kunnen eigenlijk
nauwelijks bekort worden zonder de essentie kwijt te
raken. Vandaar de lengte van een tweetal bijdragen in
dit nummer.
Een verdere bijzonderheid is het aantal plaatjes en
foto’s.
Hoewel de redactie altijd al op zoek is naar plaatjes,
grafieken e.d. is de grote hoeveelheid relevante
afbeeldingen ook voor ons een aangename verrassing.
Beelden zeggen het zoveel gemakkelijker dan woorden.
En dan nog foto’s van maar liefst twee GAV-leden,
sommigen zullen denken een viertal.
Collega Bronsema benoemd tot erelid, van harte
gefeliciteerd! Jan, de redactie was verrast net als
jij, anders hadden wij het moment suprême op de
gevoelige plaat kunnen vastleggen. Nu moeten we het

doen met een wat statisch beeld. Ter compensatie staat
collega Bieger, bij gelegenheid van zijn afscheid als
medisch adviseur van De Hoop, er wel erg gekleurd op.
Dit is ook het eerste nummer van GAVscoop met een
op verzoek van een Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg geplaatste (ingekorte) uitspraak. Wij
hebben in het verleden al vaker verzocht om relevante
uitspraken aan GAVscoop toe te zenden, immers kennis
te nemen van deze uitspraken kan een bijdrage leveren
aan de kwaliteit van ons werk. Je kunt je afvragen of
de in deze zaak aangeklaagde medisch adviseur een
medisch adviseur is zoals wij in het algemeen bedoelen,
maar er is zeker sprake van een overlap en enkele
aspecten van deze uitspraak hebben ook betrekking
op de meer doorsnee werkzaamheden van de medisch
adviseur.
En tenslotte, in de wandelgangen inmiddels bekend,
is dit het laatste nummer van GAVscoop, waaraan ik
een bijdrage, althans als hoofdredacteur, heb geleverd.
Na 42 nummers, 1008 pagina’s, het huidige nummer
niet meegeteld, en 14 jaargangen is het tijd om plaats
te maken voor een ander. Ik heb altijd met veel plezier,
zij het vaak in tijdnood, aan GAVscoop gewerkt, daarbij
voortreffelijk gesteund door een enthousiaste redactie
en bijgestaan door de medewerkers van Hierosign.
Leden van de redactie, zowel huidige als vroegere en
vooral niet te vergeten de schrijvers en lezers, het was
mij een genoegen en ik dank jullie wel voor jullie inzet!
K. de Wilde

Van de redactie (2)
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Alleen in Drenthe kijken ze wel uit”
van zijn vertrek uit de GAVscoopredactie. Wél een
nieuwe lente en een nieuw geluid dus. Bij het horen
van dit slechte nieuws hebben wij hem gesmeekt
bij ons te blijven, in wanhoop met onze hoofden
tegen de muren gebeukt, ons de haren uit het hoofd
getrokken en de tranen de vrije loop gelaten. Hoe
moesten wij verder zonder onze nooit versagende
drijvende kracht, die het al die jaren altijd weer voor
elkaar kreeg om een mooie uitgave van GAVscoop
te bewerkstelligen? Ook al was het soms moeilijk
om aan kopij te komen en moest hij het allemaal
naast zijn overige werkzaamheden en hobby’s doen.
Natuurlijk hebben wij als redactie Kees altijd zoveel
mogelijk gesteund, maar uiteindelijk kwam er toch
heel veel op zijn schouders terecht. Helaas hebben

Bovenstaande
regels van de
dichter Coos
Neetebeem
zijn helaas
niet op onze
hoofdredacteur
van toepassing.
Hoewel
woonachtig in
Drenthe heeft
Kees ons een aantal maanden geleden laten weten
dat er een tijd is van komen en een tijd van gaan,
dat aan alles een eind komt en dat het tijd werd
voor een frisse wind. Dit alles als aankondiging
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wij hem niet kunnen weerhouden. Hij was hard,
keihard. En terecht. Als hij zich niet aan zijn eigen
beslissing zou houden zou hij zo wéér 14 jaar
vastzitten aan het hoofdredacteurschap. Zoals hijzelf
al in zijn “Van de redactie (1)” aangeeft is dit dus
daadwerkelijk en definitief het laatste nummer
waaraan hij heeft meegewerkt. We zullen het verder
zonder hem moeten doen.
Maar we zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken,
daarvoor is GAVscoop ons te dierbaar.
Uiteraard zijn we Kees zeer dankbaar voor de
voortrekkersrol die hij al die jaren op zich heeft
genomen en uiteraard wensen wij hem alle goeds
voor de toekomst.

Een vaag (voor)gevoel doet mij overigens betwijfelen
of hij ooit geheel van ons zal loskomen. Een gevoel
dat uitstekend wordt verwoord in enkele regels van
een anonieme dichteres die ik toevallig tegenkwam
en die ik hem graag wil meegeven:
“Een nieuwe lente en een nieuw begin?
zelfs in Drenthe trappen ze er in”

Kees, bedankt, en het ga je goed!
N.W.M. van Cappellen-de Graaf

Van het bestuur
vragen waar moeders die het ‘druk, druk, druk’ hebben
baat bij kunnen hebben (wat te doen bij hoofdluis?).

Raadsel. Wat heeft 3x4 letters, heeft (bijna) iedereen, is
het eerste dat mijn collega’s, bestuursgenoten, moeders
van vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen, mijn
schoonmoeder, de tuinman en de aannemer antwoorden
op de vraag ‘hoe gaat het?’ en is goed en slecht nieuws
tegelijk? Juist: Druk, druk, druk! Ik betrap me er
regelmatig op dat deze drie woorden ook uit mijn mond
ontsnappen, om er vervolgens haastig aan toe te voegen:
maar vooral met leuke dingen hoor! Huidige stand van
zaken: Een goed gevulde agenda (understatement),
drie e-mailboxen vol ongearchiveerde en deels
onbeantwoorde mailtjes, een rinkelende telefoon (of
twee tegelijk), een voicemailbox met terugbelverzoeken,
deadline voor een column (inderdaad, deze!),
winterbandenwissel afspreken, schoenen laten verzolen.
En dan ook nog blad harken (want de tuinman heeft
het zo druk), de koelkast nalopen (mam, is dit nog wel
goed?), op kraambezoek bij de overburen (liefst voordat
de kleine kan lopen) en dan vergeet ik zeker nog een
heleboel. Kijk, en dat vergeten is dus een probleem.
Want het blijkt echt heel lastig om aan dingen te denken
die niet direct onder je aandacht worden gebracht. Ten
minste voor mij. En dan blijkt het enorm te helpen
als iemand je eraan helpt herinneren. Zo stuurt de
bandenservice me twee keer per jaar een sms’je. Eén keer
voor erom, één keer voor eraf (maar ik moet nog wel
even zelf bellen voor een afspraak). En stuurt de juf de
dag voor de uitvoering op school nog even een reminder
per e-mail: “Kijk even op de website wat de kinderen
morgen moeten meenemen”. Zo heb ik dus toch tijdig
winterbanden onder mijn auto, zijn mijn kinderen mij
dankbaar en ontdek ik verrast dat de schoolwebsite hele
zinvolle informatie bevat en antwoord geeft op veel
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Inmiddels is de vernieuwde GAV-website al enkele
maanden in de lucht. Met grote regelmaat wordt daar
door het bestuur, commissies en leden nieuwe informatie
op geplaatst en kunt u interessante zaken lezen die van
belang zijn voor ons vak en onze vereniging. Compleet
met doorlopende agenda en op veel pagina’s een link
naar relevante websites of informatiebronnen. Gemak
dient de mens! Maar toch heeft pas de helft van de leden
tot nu toe ingelogd op de site. Een raadsel hoe dat komt?
Een proef op de som onder enkele leden gaf de te raden
uitkomst. ‘Druk, druk, druk’, zodat ze er eenvoudigweg
niet toe komen om er naartoe te surfen.
Geïnspireerd door de bandenservice en de schooljuf
stuurt het bestuur u daarom nu met enige regelmaat
een mailtje met wetenswaardigheden. Althans, een tipje
van de sluier met een link naar de betreffende pagina op
de website. Nog meer gemak dus. We hopen dat zo nog
meer leden betrokken blijven en ook zelf het initiatief
nemen om informatie aan te leveren voor de website of
zich aanmelden als er een oproep wordt gedaan. Als uw
collega dit mailtje wel, maar u het niet heeft ontvangen
herinner ik u er bij deze aan dat u zeker meteen naar de
website moet om te controleren of u niet vergeten bent
om het juiste e-mailadres te vermelden. www.GAV.nl.
Makkelijker kunnen we het niet maken.
Astrid Blaauw-Hoeksma
voorzitter GAV
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Onderstaande tekst betreft een lezing gehouden op het colloquium “Solidariteit verzekerd” ter gelegenheid van
het afscheid van dr. R. Bieger, als medisch adviseur van N.V. Levensverzekering-Maatschappij De Hoop,
Wassenaar, 30 september 2010. Zie pagina 66 Red.

Voorspellende geneeskunde en verzekeringen.
Einde van de solidariteit?
Dr. I. Van Hoyweghen*

eiwit of suiker in de urine was gevonden, omdat men
een operatie had ondergaan of vanwege een zwakke
constitutie. Deze afwijzing was vaak erg pijnlijk en in
de verzekeringspers werd gewag gemaakt van mensen
die een verloving verbraken of die zelfmoordpogingen
deden na het vernemen van een afwijzing. Vanaf 1900
werd dan ook veelvuldig gepleit voor de verzekering
van destijds zo genoemde ‘minderwaardige levens’.
Immers, selectie van gezonde risico’s mocht dan
wetenschappelijk verantwoord zijn, velen meenden dat
het in toenemende mate op gespannen voet stond met
de ideologie van het verzekeringsbedrijf armoede te
bestrijden en velen een ‘verzekerd leven’ te bieden.
In haar boek “Public Bodies, Private Lives”1 over
de geschiedenis van de geneeskunde en levensverzekeringen in Nederland wijst mijn collega, professor
Klasien Horstman op de belangrijke maatschappelijke
rol van medisch adviseurs in het verzekerbaar maken
van deze “substandard” risico’s en de uitbreiding
van de verzekeringsgroep. Met de oprichting van
maatschappij De Hoop in 1905 werd er bijvoorbeeld
geëxperimenteerd met het fenomeen herverzekering.
In 1915 werd er met de oprichting van het “Bureau
voor de Statistiek van Minderwaardige Levens”, onder
leiding van de geneeskundig adviseurs Bonebakker van
De Hoop en Coert van de Eerste Nederlandsche, verder
gewerkt aan de opzet van statistiek voor het verzekeren
van ‘Minderwaardige Levens’ - De naam van het
bureau werd later gewijzigd in “Bureau voor Abnormale
Risico’s”, vanwege de klank -. Ook de groeiende
welvaart maakte het gemakkelijk om de selectienormen
te veranderen. Ze genereerde een behoefte bij
verzekeringsmaatschappijen aan grotere afzetmarkten
en leidde tot een stijging van de levensduur waardoor
maatschappijen aanzienlijke winsten maakten. Door
langzaam maar zeker de grenzen tussen normale en
afwijkende risico’s te verschuiven, werden afwijkende
risico’s weer normale en verzekerbare risico’s.

Beste dames en heren,
Het colloquium van vandaag ter gelegenheid van
het afscheid van dr. Bieger gaat over “solidariteit
verzekerd”. Ik zal dit thema verkennen door een
blik te werpen op de recente ontwikkelingen in de
genetica en de voorspellende geneeskunde en wat
de gevolgen hiervan zijn voor de solidariteit in de
verzekeringen. Alvorens dit te doen wil ik eerst even
terugblikken op de geschiedenis van risicoselectie,
solidariteit en verzekeringen in Nederland, en meer
bepaald de rol hierin van medisch adviseurs en van
verzekeringsmaatschappijen zoals bijvoorbeeld de
verzekeringsmaatschappij De Hoop.
Met de opkomst van levensverzekeringsmaatschappijen
zo rond 1880 was medische selectie veelvuldig
onderwerp van publiek debat. Terwijl het publiek
argwanend stond tegenover grootschalige
verzekeringsmaatschappijen en de veelal
subjectieve werkwijze van risicoselectie, stelde het
verzekeringsbedrijf alles in het werk het vertrouwen
van het publiek te winnen. Het meest belangrijke
argument hiervoor vormde de soliditeit en de bron
van deze soliditeit was gelegen in de zogeheten
wetenschappelijke grondslag voor acceptatie van risico’s
en premiestelling via de selectie van gezondheidsrisico’s.
Gezondheid – of beter nog de levenskans – werd
het nieuwe middel om te onderscheiden tussen wie
toegelaten kon worden en wie niet.
De periode tussen 1880 en 1920 laat echter wel een
grote verschuiving zien in de praktijk van risicoselectie.
In de periode tussen 1880 en 1910 was het gebruikelijk
om onderscheid te maken tussen gezonde en
ongezonde, normale en abnormale levenskansen en
alleen die mensen te accepteren waarvan men dacht
dat zij de gemiddelde leeftijd zouden behalen. Dat
betekende dat veel verzekeringskandidaten die zich
zelf gezond voelden werden afgewezen, omdat er
*

Dr. Ine Van Hoyweghen, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University
(i.vanhoyweghen@maastrichtuniversity.nl).
De tekst is gebaseerd op het hoofdstuk Van Hoyweghen, I. “Underwriting Citizenship. The Introduction of Predictive
Medicine in Life Insurance” in Hardy, A., F. Huisman and H. Oosterhuis (Eds). Health and Citizenship. Political Cultures of
Health in Britain, Germany and the Low Countries. London: Routledge, forthcoming. Zie voor de uitgebreide analyse, Van
Hoyweghen, I. (2007). Risks in the Making. Travels in Life Insurance and Genetics. Amsterdam: Amsterdam University Press.
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Als je aankondigt dat je nog niet weet of een bepaalde
test veel gezondheidswinst oplevert, is iedereen
meteen een stuk minder geïnteresseerd. De huidige
financieringsstructuur van het onderzoek dwingt
onderzoekers om in de publieke sfeer de maakbaarheid
van gezondheid door genetische testen uit te vergroten
en te overdrijven.
Veel onderzoekers spreken in hun eigen vakgebied
echter een andere taal dan in de buitenwereld. Zij
hebben van 15 jaar onderzoek juist geleerd dat op
de maakbaarheidsgedachte wel iets valt af te dingen.
In de genetica en de moleculaire biologie is het
inzicht gegroeid dat de meeste aandoeningen een
multi-genetisch en multi-factorieel karakter hebben.
Het idee van voorspelbaarheid heeft plaatsgemaakt
voor het idee van interactie en complexiteit. De
genetisch epidemioloog Khoury was één van de
eersten die eind vorige eeuw schetste hoe we alle
pasgeboren kinderen genetisch zouden testen op
zeg 70 genetische aandoeningen, zodat je als ouders
inzicht zou krijgen in het individuele risicoprofiel
van het kind: 30% verhoogd risico voor huidkanker,
25% verhoogd voor borstkanker, 55% verlaagd voor
hoge bloeddruk, 1% verlaagd risico voor schizofrenie.
Diezelfde Khoury stelt nu dat de databestanden die
significante verbanden op zouden kunnen leveren
zó groot zouden moeten zijn, dat we dit wel kunnen
vergeten en dat we het idee van voorspelbaarheid op
individueel nivo door genetische testen en biomarkers
sterk moeten relativeren.3 Iets vergelijkbaars zien
we in het Nederlandse opsporingsprogramma
voor Familiaire Hypercholesterolemie. Toen dit
programma werd gestart, zo rond 1990, werd deze
aandoening gepresenteerd als een 100% voorspelbaar
monogenetische aandoening die met een eenvoudige
test is op te sporen en met medicatie is te normaliseren.
In de proefschriften van tegenwoordig wordt evenwel
gesproken van een complex genetic disorder.4
Kortom, genetisch onderzoek heeft ons vooral inzicht
geboden in de complexiteit van ziekte en gezondheid.
Ze heeft haar eigen belofte van maakbaarheid en
controle als het ware ondergraven. Dat deze belofte
in het publieke domein toch gevoed blijft worden,
heeft er mee te maken dat we leven in een cultuur
van maakbaarheid en onkwetsbaarheid, een cultuur
van totale preventie. De cultuur van ’pech moet weg’.
Zolang we in onze cultuur geen ander liedje gaan
zingen en we van de geneeskunde verwachten dat ze
ons het eeuwige leven schenkt, zolang wij verwachten
van onderzoekers dat ze snelle resultaten boeken,
zullen ze ons dat ook blijven beloven. De praktijk van
het genetisch onderzoek wijst echter in een andere
richting dan de beloften.

Aan het begin van de 20e eeuw hebben medisch
adviseurs dus een belangrijke rol gespeeld in de
thematisering van de verzekerbaarheid van ongezonde
risico’s en de gestage verschuiving van de grenzen van
risicoselectie. Dankzij de technieken van de statistiek
en de geneeskunde werd het mogelijk een grotere
groep van verzekerden toe te laten om op die manier
het risico te spreiden en te dragen door een relatief
brede vorm van solidariteit. Risicoselectie vormde
daarmee geen bedreiging voor het ontstaan van een
“onvolwaardigheidscultus”, zoals aanvankelijk door
het publiek gevreesd werd, maar werd integendeel
aangewend om een brede groep van mensen
verzekerbaar te maken.2 Met de stabiele vestiging
van de bedrijfstak zo rond 1920 en de acceptatie van
voorheen ‘ongezonde risico’s’ verdween het thema
risicoselectie vanaf 1920 dan ook van de publieke
agenda. Het zou bijna zeventig jaar duren voor het
thema van risicoselectie en solidariteit in verzekeringen
weer op de publieke agenda zou verschijnen.
Met de opkomst van voorspellende geneeskunde,
en meer in het bijzonder de ontwikkelingen in de
humane genetica, heeft de verzekeringsindustrie de
laatste jaren opnieuw de wind van voren gekregen.
De berichtgevingen in de media waren niet mals,
met dreigende boodschappen van “genetische
discriminatie” en “het ontstaan van een genetische
onderklasse” in de verzekeringen. In het algemeen
heeft de genetica bij het publiek een angst voor
“genetische discriminatie” in het leven geroepen,
waarbij er gevreesd wordt voor het einde van de
solidariteit in de verzekeringen. In het vervolg van
mijn betoog zal ik deze dreigingen en angst rond
genetica, verzekeringen en solidariteit verder onder de
loep nemen. Ik zal dit thema nader verkennen door
op drie vragen in te gaan. Wordt gezondheid door
genetische technologie steeds meer maakbaar, maakt
genetische technologie ons steeds meer individueel
verantwoordelijk voor onze gezondheid, en betekent
de genetische revolutie daardoor de nekslag voor
solidariteit in het verzekeringsstelsel? Laten we
beginnen met de eerste vraag, de maakbaarheid.
Leidt genetische technologie ertoe dat onze gezondheid
steeds meer maakbaar wordt? Maakbaarheid van
gezondheid is één van de grote beloften van het
Human Genome Project. Genetische testen voor
hart- en vaatziekten, kanker en depressie die de spin
off van het Human Genome project vormen, komen
ook steevast met de belofte dat deze testen helpen om
het risico op deze ziektes te voorspellen, zodat we ze
beter kunnen voorkomen. Genetische testen maken
aandoeningen voorspelbaar en beheersbaar. Met andere
woorden, genetica helpt ons het lot in eigen hand te
nemen.
Het is moeilijk om deze beloften op hun merites te
beoordelen. Ze zijn namelijk onderdeel van een spel
waarin onderzoekers voor hun speciale test, hun
risico en hun ziekte een niche in de onderzoeksmarkt
proberen te vinden zodat ze geld kunnen mobiliseren.
GAVscoop, jaargang 16, nummer 3, december 2010

Tegelijkertijd zijn deze beloftes rond de hype van het
Humaan Genoomproject zoals gezegd gepaard gegaan
met grote angsten over het gebruik van genetische
testen in verzekeringen. Met andere woorden, het
idee van de maakbaarheid en controle van genetica
dat we terugvinden in de oorspronkelijke beloftes
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speerpunt van Europees beleid wordt. De proliferatie
van genetische testen in Europa, de initiatieven
voor biobanken, prenatale genetische zorg en
community genetics hangen nauw samen met deze
globaal sociaaleconomische vraagstukken en de rol
van de EU in de ontwikkeling van een Europese
biopolitiek: het bewaken van de kwantiteit en de
kwaliteit van de gezondheid van de toekomstige
beroepsbevolking. Individualisering en collectivisering
van verantwoordelijkheid gaan in die zin dus hand in
hand. Genetica gedijt goed in deze context en drukt
ook mede een stempel op die context, maar is niet de
enige actor in deze ontwikkeling.
Een andere ontwikkeling bevindt zich op het vlak van
een toenemende privatisering van zorgarrangementen
dat overigens gepaard gaat met een terugtrekking
van de verzorgingsstaat. In het verzekeringswezen
komt de tendens tot “vermarkting” bijvoorbeeld tot
uiting in de ontwikkeling van niche marketing en de
underwriting strategie van “preferred underwriting”.
Waar verzekeraars in Europa een traditie kennen
van “continental underwriting”, met een brede
risicospreiding en een hoge acceptatieratio, leidt
“preferred underwriting” tot risicosegmentatie en
mogelijk meer uitsluitingen. De marketing richt zich
hier op het aantrekken van de gezonde nichegroepen
door het aanbieden van korting op premies, terwijl
de minder gezonde personen uit de markt worden
gestoten. De Nederlandse verzekeringsmarkt is
intussen al bekend met het fenomeen van de
“chronisch gezonden” (vooral relatief bevoorrechte
burgers). Verzekeraars die geen premiekorting bieden
aan “chronisch gezonden” verliezen heel snel hun
marktaandeel. Veel tussenpersonen en banken weigeren
nog verzekeringen te kopen tegen het oude standaard
tarief (gebaseerd op de bevolkingsoverlevingstafel). Zij
eisen 30% premiekorting. Doet de verzekeraar dat niet,
dan wordt z’n product niet meer verkocht. Opnieuw
gedijt de genetica en de toekomst van personalised
genomics goed binnen zulke ontwikkelingen van
privatisering, kostenbesparing en geïndividualiseerde
risicosegmentatie, maar zij is dus zeker niet de enige
actor.
Bovendien is toedeling van verantwoordelijkheid ook
een strijd en in die strijd komen genetische risico’s en
leefstijlrisico’s soms tegenover elkaar te staan. Terwijl
genetische risico’s dan toch vaak als een lot worden
gezien waar mensen niets aan kunnen doen, worden
leefstijlrisico’s als een keuze beschouwd. Wie een
kind heeft met overgewicht wordt tegenwoordig met
de nek aangekeken, maar als je kunt uitleggen dat er
een genetische aanleg in het spel is, dan wordt het
een ander verhaal. Voor het genetisch tijdperk waren
leefstijlrisico’s een zaak van onze westerse leefstijl –
we aten allemaal te vet en rookten allemaal te veel.
We hadden er collectief last van en werden allemaal
bedreigd. Dus we rekenden elkaar er niet zwaar op
af. Met het tijdperk van de genetische risico’s hebben
we potentieel allemaal genetische afwijkingen, waar
we elkaar dus evenmin zwaar op af willen rekenen.

van genetisch onderzoek, heeft zich op eenzelfde
manier genesteld in de angst voor “genetische
discriminatie”, een term die al opdook nog voor het
Humaan Genoom Project was afgerond.5 Vanuit het
geloof in een 100% voorspelbaarheid van genetica
was het dus inderdaad niet zo gek om te denken
dat de genetica in de verzekeringen tot een slagveld
zou leiden. Ook verzekeraars hebben zich aan deze
hyperbool schuldig gemaakt. In hun tegenbetoog voor
het gebruik van genetische testen ter voorkoming
van antiselectie hebben ook zij steevast het voorbeeld
van de genetische test voor Huntington aangehaald,
een zeldzame monogenetische aandoening die het
bijna zekere karakter van genetische voorspellingen
uitdrukt. Deze verkeerdelijk deterministische opvatting
van genetica heeft het debat over genetische testen en
verzekerbaarheid zeker geen goed gedaan. Ook al is het
complexiteitsdenken inmiddels ook doorgedrongen
in het verzekeringsdebat, in de publieke opinie is de
angst voor ‘genetische discriminatie’ blijven hangen
en wordt zij nog steeds opgevoerd en gevoed. Dat
zien we bijvoorbeeld in de blijvende weigering van
deelname aan genetisch onderzoek omwille van angst
voor verzekeringsdiscriminatie en in het sporadisch
terugkeren van smeuïge berichtgeving in de media over
‘genetische discriminatie’ in verzekeringen.6
Leidt genetische technologie tot een sterkere
individuele verantwoordelijkheid voor gezondheid?
De beloften van genetisch onderzoek resulteren in
de boodschap: als U kennis neemt van uw risico,
dan kunt U daarop anticiperen. In de opsporing van
Familaire Hypercholesteolemie is de boodschap: “er
is een genetische afwijking in Uw familie, misschien
hebt U deze ook. Dan loopt U met een tijdbom in uw
lichaam. Maar als U nu DNA onderzoek doet, dan kunt
U die tijdbom onschadelijk maken. Met medicatie,
cholesterolverlagers, en leefstijlverandering kunt
U dan wel 80 worden.” Hier wordt een grote mate
van individuele verantwoordelijkheid voor de eigen
gezondheid geconstrueerd – U kunt uw lot in eigen
hand hebben - het is aan U. Het is uw individuele
keuze!7
Het is de vraag of we in deze situaties moeten spreken
van individuele verantwoordelijkheid. Er is eerder
sprake van individuele plicht. Mensen krijgen in
symbolische zin een pistool op de borst gezet, want
gebruik maken van het aanbod van genetische testen
kan op meer publieke steun rekenen dan het aanbod
afwijzen. Dat wordt toch vaak als onverstandig gezien.
Wordt deze nadruk op individuele
verantwoordelijkheid nu veroorzaakt door de snelle
ontwikkeling van genetische technologie? Dat zou te
simpel zijn. Het plaatje is gecompliceerder.
In de eerste plaats impliceert de vergrijzing van
Europa en de toekomstige krimp van de Europese
bevolking - in het licht van de concurrentie
met Azie – dat gezondheid van elke burger een
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van de solidariteit met de leefstijlrisico’s.

Het paradoxale feit doet zich dus voor dat het in het
tijdperk van de genetica veel gemakkelijker is geworden
om de leefstijlrisico’s individueel verantwoordelijk
te maken voor hun gezondheid: ik heb een mutatie,
daar kan ik niets aan doen, maar ‘’zij’’ kunnen hun
gezondheid in eigen hand hebben en weigeren de
sigaret, de vette hap en de auto te laten staan. Als ‘’zij’’
ziek worden is het hun eigen schuld – ze hebben hun
individuele verantwoordelijkheid niet genomen!

Ook in de zorgvoorzieningen en verzekeringen zien we
dat de concurrentie tussen genetische risico’s en andere
risico’s een rol speelt. In Nederland hebben huisartsen
er op gewezen dat aandacht voor cholesterol in de
eerste lijn voor alle mensen veel effectiever is dan een
opsporingsprogramma speciaal voor FH. In Engeland
is discussie over de vraag hoe de opsporing van
borstkanker onder alle vrouwen – het is voor iedereen
een groot risico – zich verhoudt tot de voorzieningen
voor diagnostiek van familiaire borstkanker. Tegen de
achtergrond van schaarse financiële middelen en het
complexe en multifactoriële karakter van deze ziektes
is de vraag welke voorzieningen je biedt voor welke
risicogroep steeds prangender.10 Toen minister Borst
voorstelde om mensen de cholesterolverlagers – in
de top drie van meest gebruikte medicijnen – zelf te
laten betalen, wees de patiëntenvereniging van FH
erop dat dat natuurlijk niet voor mensen met FH kon
gelden: zij kunnen – in tegenstelling tot de vet-eters,
rokers en niet-bewegers – immers niets doen aan
hun cholesterolniveau. In dit soort discussies lijken
genetische risico’s veel gemakkelijker op solidariteit
te kunnen rekenen dan niet-genetische risico’s. De
individualisering van verantwoordelijkheid lijkt ook in
de verzekeringswereld vooral de niet-genetische risico’s
te treffen.
Van mijn collega, hoogleraar sociologie Romke van
der Veen verschijnt binnenkort het boek “Omstreden
solidariteit”.11 Daarin concludeert hij dat de solidariteit
op zich niet ter discussie staat. Mensen zijn best bereid
te investeren in collectieve regelingen. Maar aan die
bereidheid zit wel een grens. Mensen denken nu meer
in de trant van: “voor wat hoort wat”. Een vorm van
conditionele solidariteit dus. De vraag is of dat ook zal
gelden voor ingrepen in het zorgstelsel zoals die recent
zijn geopperd door het College Voor Zorgverzekeringen
(CVZ) en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg.12 Zij
bepleiten een aanscherping van de rechten en plichten
in het zorgstelsel en willen leefstijl verrekenen in de
zorgpremies. Wie ongezond leeft (roken, drinken,
overgewicht) moet meer zorgpremie betalen, vinden
ze. Want wie wil er nu extra zorgpremie betalen voor
bijvoorbeeld het roken en overmatig drinken van zijn
buurman?
In onze buurlanden klinkt diezelfde roep tot bestraffing
van een slechte leefstijl in de vorm van financiële
repercussies. In Duitsland bijvoorbeeld werd recentelijk
het – ook hier bekende – idee geopperd om een
“vettaks” in te voeren bij de aankoop van wat als
“ongezonde producten” wordt beschouwd.13 Een
recente schatting wees uit dat de behandeling voor
obesitas gerelateerde aandoeningen het Duitse publieke
zorgsysteem zo’n 16 miljoen euro per jaar kost. Volgens
de voorstanders van dit voorstel is het unfair dat
de belastingbetaler hiervoor opdraait, de financiële
verantwoordelijkheid ligt hier bij obese mensen zelf. In
diezelfde zin riep onlangs de Amerikaanse Dr. Robert
Brook, van de bekende health economics RAND groep,

Daarmee komen we bij de derde en belangrijkste vraag
betekent genetica de nekslag voor de solidariteit tussen
mensen?8
In het licht van het geloof in de voorspelbaarheid en
maakbaarheid van de genetica worden mensen met
een genetisch risico als slachtoffers in de verzekering
gezien. Dit discours van “genetische discriminatie”
in verzekeringen heeft zoals gezegd tot grote publieke
verontwaardiging geleid. Vanuit allerlei hoeken,
- van genetische patiëntengroepen tot medische
professionals, ethici en beleidsmakers - heeft er zich
een coalitie gevormd voor de bescherming van de
genetische risico’s in verzekeringen. Zij waren immers
het grote slachtoffer, “the victims”. Dit idee dat
genetica iets bijzonders is en daarom een uitzondering
heeft ertoe geleid dat er in veel landen regelingen
bedacht zijn om dit probleem te omzeilen. Zo zijn er
moratoria waarbij verzekeraars voor een bepaalde tijd
niet vragen naar informatie over genetische risico’s
en in vele landen is er sprake van genetica-specifieke
wetgeving die dat zelfs verbiedt.
Deze bescherming van genetische risico’s werkt echter
maar ten dele. Dat is ook niet zo verwonderlijk.
Verzekeraars moeten de nieuwe categorie van
“genetische testen” inpassen in hun bestaande
risicoclassificaties – familiegeschiedenis, risicofactoren
die te maken hebben met leefstijlkeuzes en andere
vormen van testen (zoals bloed en cholesteroltesten).
Verzekeraars maken bijvoorbeeld sinds jaar en
dag al gebruik van noties van erfelijkheid en
familiegeschiedenis. Hoe hier een onderscheid in
bouwen met “genetische testen”? En hoe is het
mogelijk informatie over genetica te filteren uit de
medische gegevens van huisartsen en specialisten?
De genetische techniek ontwikkelt zich bovendien
zo snel, dat juridische en wettelijke terminologie dat
niet bij kan houden: ook dat impliceert dat er in de
verzekeringspraktijk verwarring en onduidelijkheid is.
Tegelijkertijd gaat de bescherming van genetische
risico’s samen met meer discriminatie van
leefstijlrisico’s.9 Rokers, dikkerds en mensen die
hun medicatie niet trouw genoeg gebruiken hebben
meer en meer te maken met verhoogde premies of
eventueel afwijzing. Voor hen hebben we nog geen
speciale regelingen bedacht. Want terwijl we allemaal
compassie hebben met mensen met een genetisch
risico, kijken we neer op hen die zich zelf niet kunnen
beheersen. De “onmatigen” gaan we toch zeker niet
bij wet beschermen. Introductie van genetische testen
en genetische risicogroepen versterkt dus de aantasting
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tussen genetica en maatschappij.

op de toegang tot verzekeringen te koppelen aan
leefstijl.14 Zo stelt Brook: “Should insurance be more
costly, or even withdrawn, not because individuals
become sick but because they do not use preventive
services or evidence-based care in a manner that both
protects their health and reduces health care costs
for others?” Volgens deze voorstanders leiden zulke
maatregelen tot twee vliegen in één klap: aanzet tot
betere gezondheid voor het individu en een collectieve
kostenbesparing van ons dure zorgsysteem.15
De toewijzing van individuele verantwoordelijkheid
voor gezondheid kan echter ook omgekeerd. Naast
het bestraffen van slechte leefstijl zijn er momenteel
in Nederland, Engeland, Duitsland en de VS
initiatieven voor het belonen van een goede leefstijl
via het aanbieden van bonussen en incentives in de
verzekeringspremie. In Duitsland wordt bijvoorbeeld
al sinds 1989 geëxperimenteerd met zulke incentives
in het publieke zorgsysteem. Ook het recente
Obama health care reform plan bevat verschillende
mogelijkheden van dergelijke incentives in de vorm
van “wellness programs”. Zo bieden Amerikaanse
verzekeraars tegenwoordig kortingen op de premie als
mensen bijvoorbeeld meedoen aan een stoppen-metroken-programma of als ze een bepaalde target halen
(zeg maar, 100 euro korting per maand als je BMI zakt
tot onder de 24). Anderen wijzen er echter op dat zulke
“lokmiddelen” omslaan in een “stok” achter de deur.
Hoewel deze incentives zogezegd een vrijwillig karakter
hebben, is het voor sommige lage inkomensgroepen
verre van vrijwillig om deel te nemen als blijkt dat
deelname aan deze incentives vaak de enige manier is
om een betaalbare verzekering te krijgen. “To them,
programs that are offered as carrots may feel more like
sticks”.16
Komen deze populariteit en aandacht voor individuele
financiële verantwoordelijkheid voor gezondheid nu
door de genetica? Nee. Dat komt doordat solidariteit,
gericht op de gevolgen van tegenslag en pech,
verandert in een solidariteit die gebaseerd is op de
oorzaken van pech en tegenslag. En in die cultuur biedt
genetica de bewijzen dat iemand zelf geen blaam treft
voor het risico en staat iemand die zomaar te dik is met
lege handen.

Als we dat doen, dan valt op dat de genetische risico’s
het in de klinische context wel zwaar te verduren
hebben door de onzekerheid die met genetische testen
is verbonden. Het zijn echter de leefstijlrisico’s die
het grootste risico op uitsluiting, stigmatisering en
discriminatie lopen. Genetica bindt ons kennelijk meer
dan leefstijl. Genen hebben we allemaal, genetische
afwijkingen eveneens en dat zien we als een gegeven.
Een leefstijl wordt echter gezien als een keuze. Niet
genetica maar leefstijl is de as waarlangs tweedeling en
uitsluiting plaats zal vinden.
In de boeiende thriller Corpus Delicti schetst de Duitse
auteur Juli Zeh een toekomst in een land waar mensen
verplicht zijn gezond en risicoloos te leven volgens een
door de staat uitgewerkte Methode, waarbij preventie,
sporten en registreren van ziekteverschijnselen een
burgerplicht wordt.18 Dagelijks 20 kilometer op de
hometrainer is verplicht. Voor iedereen gelden strenge
voedingsvoorschriften. Maandelijks moet een slaap- en
eetverslag worden ingeleverd. Toiletten zijn voorzien
van sensoren die de chemische samenstelling van de
ontlasting meten. Relaties zijn slechts toegestaan met
iemand die over een identiek immuniteitssysteem
beschikt. En alle mensen hebben een chip in de
bovenarm die hun leefstijl registreert. Ziedaar onze
samenleving in het jaar 2057… Ziek worden hoort daar
niet bij en anti-groeperingen, zoals bijvoorbeeld de
ROZ (“Recht op Ziekte”)-groep moeten hard aangepakt
worden. Stel je voor, wie wil er nu ziek worden en wie
wil daar nu een recht van maken?
We zijn nog niet in het jaar 2057 en ik denk ook
niet dat we zulke scenario’s moeten verwachten.
Maar de kern van de boodschap is duidelijk: hoever
gaan we in het individueel verantwoordelijk stellen
van gezondheid en ziekte? Wat daarbij opvalt is
dat niet zozeer - of niet alleen - de staat deze rol
van poortwachter vervult, maar dat ideeën over
gezondheid als burgerplicht breder gedragen worden
op maatschappelijk vlak, in nauwe samenhang met
private marktpartijen en de Europese “bio-economy”.
Wat wordt de rol van verzekeraars hierin? Wordt
individuele verantwoordelijkheid voor gezondheid
de nieuwe gouden standaard voor de beoordeling
van “geschiktheid” tot lidmaatschap van de
verzekeringsgroep? Krijgen we voortaan samen met
ons verzekeringscontract ook een stempel met “goed
gezondheidsgedrag”?
In 2006 kwam De Hoop met de reclamecampagne ”De
wereld bestaat niet alleen uit Cindy’s” om de aandacht
er op te vestigen dat niet alle mensen “perfect” zijn,
en dat er voor mensen “met een vlekje” ook – en nog
steeds – een plaats kan zijn binnen de verzekeringen.
Het is echter de vraag hoe lang het mogelijk is overeind
te blijven met zulke underwritingstrategie binnen
een verzekeringsmarkt die meer en meer gekenmerkt
wordt door premiesegmentatie, nichemarketing naar
“chronisch gezonden” en toenemende kostenplaatjes.
Daarbij komt dat zo’n verzekeringsmarkt fungeert

Conclusie
Wat moeten we nu concluderen? Een paar dingen.
In de eerste plaats hangen de retoriek van maakbaarheid en van individuele verantwoordelijkheid niet
noodzakelijk samen met genetica. Ze is eerder een
effect van de samenhang van genetische technologie
ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkelingen
zoals privatisering van verzekeringen, reorganisatie van
de verzorgingstaat, kostenbesparingen, vermarkting
van wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Genetica
is niet in zichzelf a-sociaal.17 Integendeel. Om te
onderzoeken of er sprake is van individualisering of
van het einde van de solidariteit moeten we niet alleen
naar de genetica kijken, maar naar de brede samenhang
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beoordeeld in de verzekeringen als “substandard
risico’s”, draagt geneeskunde dan inderdaad bij aan
een ”onvolwaardigheidscultus” in de samenleving?
De vraag is dus evenzeer of we niet allemaal tot de
niet-Cindy groep zullen behoren. De introductie van
allerhande nieuwe predictieve testen zou er wel eens
toe kunnen leiden dat er aan iedereen wel een vlekje
komt te zitten. Wie heeft er in die context nog het
recht om ziek te worden? Laat staan om een betaalbare
verzekering te krijgen?
Honderd jaar geleden waren bedrijfsbelang en publieksbelang in de verzekeringsbranche als vanzelfsprekend
met elkaar verbonden. Heden ten dage moet er werk
verzet worden om die brug te slaan. In het recente
verleden heeft de GAV als ook de werkgroep HIV
- met Rob Bieger als belangrijke speler - bewezen
hoe medisch adviseurs kunnen bijdragen tot een
betere verzekerbaarheid van risico’s. Dat zijn mooie
voorbeelden van zo’n brug. Wat ook de toekomst
van de rol van medische selectie in verzekeringen zal
zijn, het demonstreert dat het mogelijk is om in de
schijnbaar autonome wereld van verzekeringslogica,
vermarkting en risicosegmentatie toch nieuwe ideeën
te ontwikkelen. Op die manier wordt er geestelijke
ruimte geschapen in het debat over risicoselectie en
solidariteit en ook dat is resultaat Als het gaat om de
betekenis van risicoselectie voor sociale bindingen,
verantwoordelijkheid voor risico’s en solidariteit zullen
we de komende jaren immers nog veel mentale ruimte,
fantasie en creativiteit nodig hebben.

binnen een bredere cultuur van maakbaarheid en
onkwetsbaarheid en binnen een samenleving die
meer en meer leeft volgens het idee dat pech altijd
een toewijsbare oorzaak heeft en denkt in termen van
“voor wat hoort wat”. In een dergelijke context kan
de bottom-line wel eens echt de bottom-line worden,
hoe sterk ook de maatschappelijke betrokkenheid
van een bepaalde verzekeraar. Ook in de markt van
verzekeringen geldt helaas de regel dat één zwaluw nog
geen zomer maakt en is het moeilijk om als individuele
marktspeler een tegengewicht te bieden.
Het bovenstaande roept vragen op naar de hedendaagse rol van de geneeskunde en medisch adviseurs
bij verzekeringsmaatschappijen. Aan het einde van
de 19e eeuw werd duidelijk hoe de beroepsgroep
van medisch adviseurs werd ingeschakeld om
het publieke vertrouwen in de verzekeringen te
versterken. Medische risicoselectie fungeerde als
instrument voor een naadloze verweving van
economische en maatschappelijke belangen. De
huidige ontwikkelingen in voorspellende geneeskunde
en privatisering wijzen echter op een potentiële
discrepantie of ontkoppeling van deze belangen,
waarbij overwegingen als hogere winstmarges via
risicosegmentatie de overhand kunnen krijgen op
maatschappelijke belangen van sociale inclusie
door “verzekerde levens”. Dit doet de vraag
rijzen naar de hedendaagse publieke rol van de
geneeskunde in verzekeringen. Als een toenemend
aantal mensen, die op zich gezond zijn en geen
specifieke gezondheidsklachten hebben, wordt
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Koninklijke onderscheiding voor
dr. R. Bieger

De burgemeester van Wassenaar, de heer
drs. J.Th. Hoekema, reikte de onderscheiding uit op
donderdag 30 september 2010 om 18.30 uur tijdens
een afscheidsreceptie in Kasteel de Wittenburg in
Wassenaar. Dr. R. Bieger ontving deze Koninklijke
onderscheiding onder meer voor zijn grote verdiensten
als medisch adviseur bij de N.V. LevensverzekeringMaatschappij “De Hoop”.
De heer dr. R. Bieger werd benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
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“Rob, van harte! Voorafgaand aan de receptie was een
minisymposium georganiseerd.
Naast wetenschappelijk verantwoorde bijdragen
(zie pagina 60) was er ook een meer ludieke lezing.
De redactie heeft de vrijheid genomen bovenstaande
compilatie daaraan te ontlenen. Onze felicitaties zijn er niet
minder om!
Red.
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Onderstaand artikel is een samenvatting van de lezing gehouden op de GAV-ledenvergadering van 9 maart 2010, bij RVS,
Ede. De presentatie is als pdf-bestand te downloaden vanaf gavscoop.nl onder ‘Links en downloads’.

Nieuwe kansen verzekerd:
Over rijk rekenen in de 21e eeuw
Prof. dr. G.J. Bonsel*

Samenvatting

Ongeacht of het nu kortetermijnproducten (levensverzekeringen) of langetermijnproducten (lijfrente,
pensioenen) betreft, het gaat bij een levensverzekeraar
om een batig saldo van verwachte premie en
uitkering waarbij de kans op overleven van
de verzekerde centraal staat. Is die kans in
werkelijkheid hoger dan verwacht, dan betekent
dat winst op kortetermijnproducten en verlies op
langetermijnproducten en omgekeerd.

Een levensverzekeraar heeft verschillende
mogelijkheden om tot winst te komen.
1. Bij aanvang van de verzekering via toelatings- en
premieregels.
2. Tijdens de looptijd van de verzekering door
toezicht te houden op het gedrag van de
verzekerde voor wat betreft (on)gezondheid.
3. Door met het ingelegde premiegeld verstandig om
te gaan.
Deze presentatie concentreert zich op het eerste
punt: toezicht is bij levenproducten ongebruikelijk
en verstandig beleggen met premiegeld is een ander
verhaal.

*

De schatting van de overlevingskans vindt plaats
op basis van officiële tabellen (GBM/V tafels) met
aanpassing aan de specifieke risicokenmerken en
aan de mate van onzekerheid van de voorspelling.
De verwerving van specifieke risicokenmerken is

Prof. dr. Gouke J. Bonsel, public health epidemioloog,
ErasmusMC – Rotterdam, g.j.bonsel@erasmusmc.nl
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verschenen sterftetafel-uitvinding een grote rol
speelde. De uitvinding van de sterftetafel is namelijk
het gevolg van een consultancy-opdracht die De Witt
van de Staten van Holland had aangenomen, waarbij
de Staten het vermoeden hadden dat van twee
door de Staten uitgebrachte financiële producten
op het terrein van ‘leven’ er één voor de Staten
aanzienlijk nadeliger was dan de ander. Zonder
dat die termen in zijn rapport ‘Waardije’ gebruikt
worden, vindt De Witt een methode van contante
waardebepaling uit voor de lijfrente (een van de
twee producten) via de nu geheten sterftetafel. Het
directe gevolg was terugtrekking van dit product in
1672 en veel gemor onder de gegoede middenklasse
die de gunstige pensioenvoorziening (op kosten
van de Staten, c.q. bankiers en belastingbetalende
medeburgers; intergenerationele non-solidariteit)
verloren zag gaan. In het rampjaar was de stemming
toch al niet vrolijk en de afloop is bekend. De
standaardsterftetafel is een machtig instrument
onder constante omstandigheden en niet te lange
tijdsassen, en econometristen en actuarissen hebben
binnen dit keurslijf een heel instrumentarium
bedacht om dynamiek te beschrijven en te
voorspellen (zie ook de website van het Actuarieel
Genootschap).

aan regels gebonden evenals de mate waarin in de
premiestelling met risico’s rekening mag worden
gehouden (geslachtsdifferentiatie). Daarnaast is er
sprake van informatie-asymmetrie: al naar gelang het
product (kort of lang) heeft de cliënt gemiddeld een
iets ander risico (kort: hoger risico, lang: lager risico)
dan de verzekeraar kan afleiden uit de informatie.
De huidige praktische werkwijze van verzekeraars
lijkt, vanuit het perspectief van een populatieepidemioloog, weinig gebruik te maken van de
bij deze beroepsgroep beschikbare methoden en
kennis. Een en ander wordt treffend geïllustreerd
door recente berichten over de ‘onverwachte’
levensverlenging van Nederlanders die tot
aangepaste premiestelling zou moeten leiden. Deze
levensverlenging boven de door het CBS en de
actuarissen berekende trend wordt al zeker 10 jaar
onder epidemiologen verwacht en aangegeven.
In dit stuk wordt naar voren gebracht
dat op twee punten de werkwijze van de
standaardtrendberekening van sterftetafels niet goed
(genoeg) is.
Dat brengt mij allereerst bij deze
standaardberekening zelf, waarvan Johan de
Witt de bedenker is. Deze werd met zijn broer in
1672 ter dood gebracht, waarbij naast zijn weinig
Oranjegezinde politieke voorkeur ook zijn zojuist

GAVscoop, jaargang 16, nummer 3, december 2010

Een van de zwakten van de sterftetafel is dat
deze op de zogenaamde cross-sectionele periode

68

rond bevalling, sociodemografische gegevens) en uiteraard - medische gegevens. Daarbij zijn er allerlei
redenen om aan te nemen dat op grond van diverse
ontwikkelingen de sterftekansen juist onder zieken
nog verder zullen dalen, iets dat ook uit sommige
RIVM/CBS cijfers kan worden afgeleid.
Opmerkelijk zijn de smoothingtechnieken
van sterftetafeltrendmodellen die - tegen een
prijs - scherp omschreven pieken en dalen in de
sterfte (met een bekende oorzaak) wegwerken.
Wat de actuaris ‘ruis’ noemt verwelkomt de
epidemioloog als schatbaar effect en er is inmiddels
een hele kwantitatieve wetenschap ontstaan die
volksgezondheid en sterfte expliciet modelleert
in plaats van trends doortrekt. Het negeren van
deze mogelijkheden tot precisie in individuele
productverkoop, inclusief het maken van tailormade
producten afhankelijk van lifestyle, en in de
berekening van de contante waarde van portefeuilles
is voor een buitenstaander alleen te verklaren vanuit
financiële overvloed, dan wel vanuit voldoende
collectieve regelmacht van de financiële sector om
misschattingen - in zoverre nadelig - te verhalen op
de klant.

gebaseerd is, hetgeen haar kwetsbaar maakt voor
cohorteffecten, en vooral voor effecten binnen een
mensenleven (verschuivingen bijvoorbeeld). Dat
geldt niet veel minder voor recente geavanceerde
modellen waarin cohorteffecten via een kunstgreep
een bescheiden rol hebben. Zolang sterftetafels ten
behoeve van trendanalyses niet opgesplitst worden
naar inhoudelijk gefundeerde subgroepen die inhoud
kunnen geven aan trendmatige veranderingen - in de
eerste plaats denke men dan aan een ziektespecifieke
opsplitsing - zolang zijn correlatietechnieken en
smoothingtechnieken zeer kwetsbaar voor reële
veranderingen die specifiek cohorten, kalenderjaren
dan wel leeftijdsgroepen betreffen. Onder de huidige
epidemiologische omstandigheden leidt ook het
beste model daarom tot voorspelbare onderschatting
van de conditionele overlevingskansen op hogere
leeftijd.
Een andere zwakte is het sowieso niet-inhoudelijke
karakter van sterftetafelmethodieken. Alleen
leeftijd en geslacht worden meegenomen. Er is
evenwel veel meer bekend zowel over de rol van
niet-individuele cohorteffecten (de algemene
kindersterftecijfers, het Bruto Nationaal Product ten
tijde van geboorte of kinderjaren) als over tijdelijke
kalenderjaar gebonden effecten (epidemieën, koude
en warmte perioden, soms interactie met leeftijd),
algemene individuele factoren (rangnummer in
het gezin, geboortegewicht en andere gegevens
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aandacht heeft gebracht voor het verklaren van de
individuele sterftekansen via de kenmerken van destijds - de geboorte.
Niet alleen het meegekregen DNA, waaruit overigens
maar in zeer beperkte zin iets kan worden afgeleid
voor wat betreft sterfte, doet er toe, maar vooral
de interactie tussen het embryo/de foetus en de
baarmoeder in de eerste 10 levensweken. Deze
interactie bepaalt niet alleen de kans op bijvoorbeeld
groeiachterstand, vroeggeboorte en perinatale sterfte,
maar ook de kans op problemen later in het leven
(variërend van ontwikkelingsstoornis, tot hartvaatziekten en psychische problemen). Deze tak van
wetenschap heet epigenetica.

krijgt het meenemen van cohortfactoren tijdens de
geboorte en individuele kenmerken van rond de
geboorte ook een solide basis.
Veel meer dan men zich doorgaans realiseert wordt
in de eerste drie maanden bepaald hoe de zaken
later gaan lopen. En al bij een handvol weken
zwangerschap (6 weken, een vruchtje van nog geen
2 cm) kan men met nu nog zeer gespecialiseerde
apparatuur inschatten of er sprake is van
groeivertraging, wat weer een opmaat kan zijn voor
problemen later.
De wetenschap gaat hier met sprongen vooruit,
waarbij tot nu toe de vertaalslag zowel richting
zorgpraktijk (waar schrijver dezes primair actief
is) als richting maatschappij (waaronder de
verzekeringswereld) sterk achterblijft bij de potentie.
De 21e eeuw geeft nieuwe kansen, zowel voor
het individu wat betreft de overleving als voor de
verzekeraar om daar beter van te worden.

Over het mechanisme waarmee in de beginfase het
embryo voor wat betreft de werking van zijn DNA
(dus niet de samenstelling, die immers gegeven is)
wordt ‘ingeregeld’ door de levensomstandigheden
van de moeder wordt steeds meer bekend. Daardoor
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Opinie:
HIV en levensverzekeringen vanuit het
oogpunt van productontwikkeling
R.F.J.M. Kneepkens

werd ingeblazen. Omdat de nieuwe ontwikkelingen
nog niet epidemiologisch zichtbaar waren, maar zich
alleen in laboratoria en klinieken openbaarden, werd
de tot dan toe actuariële werkgroep uitgebreid met een
geneeskundig adviseur. De opdracht - onderzoeken
of personen met HIV toegang konden krijgen tot
levensverzekeringen - was tevens het uiteindelijke doel.
Het resultaat van het onderzoek was niet belangrijk,
het feit dat het onderzocht werd wel.

In 2005 publiceerde de Werkgroep HIV van het
Verbond van Verzekeraars het rapport “Verzekerbaarheid HIV dichterbij”.1 Het rapport beschreef een
actuarieel model voor de berekening van de relatieve
overleving ten opzichte van de bevolkingstafels
1995-2000 van personen met HIV die behandeld
werden met gecombineerde antiretrovirale therapie.
In 2009 publiceerde de werkgroep een nieuw rapport,
met daarin twee actuariële modellen.2 Het eerste model
betrof een herberekening van het model uit 2005,
gebruikmakend van de bevolkingstafels 2000-2005.
Het tweede model had betrekking op personen met
HIV, maar zonder AIDS, die (nog) niet behandeld
werden met gecombineerde antiretrovirale therapie.
De actuariële modellen zijn volgens aanwijzingen
van de Werkgroep HIV opgesteld door epidemiologen
van de Stichting HIV Monitoring. Als brongegevens
dienden de door deze stichting verzamelde gegevens
van alle in de Nederlandse AIDS-klinieken bekende
personen met HIV van 16 jaar en ouder.
Tijdens het 23ste ICLAM-congres in Kaapstad, in
februari 2010, is de ervaring van de Werkgroep HIV
gepresenteerd als een leidraad voor de ontwikkelingen
van levensverzekeringen voor personen met verhoogde
medische risico’s.3

Na de publicatie van het rapport van de Werkgroep
AIDS in 2000 verliepen de ontwikkelingen in
therapeutische mogelijkheden dermate snel, dat
de onverzekerbaarheid van personen met HIV
spreekwoordelijk werd voor de (vermoede) onwil
van de verzekeraars om hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen4. De politieke wens om
de gevreesde “tweedeling in de maatschappij” tussen
“gezonden” en “ongezonden” een halt toe te roepen
werd zo groot, dat de verzekeraars een bewijs van
goede wil dienden te overleggen. De Werkgroep HIV
leek voor het leveren van dit bewijs de beste papieren
te hebben: verzekeringsdekking voor personen met
HIV leek (bijna) mogelijk, de werkgroep beschikte
over een uitgebreid en invloedrijk netwerk en kon
indirect beschikken over onbetwistbaar relevante
gegevens van personen met HIV. In 2005 gooide het
Verbond hoge ogen met de publicatie van het rapport
van de Werkgroep HIV1. Alle Nederlandse kranten
en toonaangevende buitenlandse kranten als de
Washington Post, Süddeutsche Zeitung en de Jerusalem
Post besteedden aandacht aan het rapport.
Dit resultaat - de internationale erkenning - was
feitelijk het doel. De verzekerbaarheid was van
ondergeschikt belang. Ook voor de HIV Vereniging
Nederland was de erkenning van de verzekerbaarheid
belangrijker dan de verzekerbaarheid zelf.

Nota Bene: De leidraad is niet gebaseerd op een
wetenschappelijke studie en dient niet als norm te
worden beschouwd. Het is een persoonlijke evaluatie
van de auteur van de werkwijze van de Werkgroep
HIV, geschreven op persoonlijke titel. Hierbij is ook
gebruik gemaakt van ongepubliceerde bronnen.
Achtereenvolgens worden besproken: het werkelijke
doel en resultaat; doelgroep; referentiewaarden;
actuariële model.
Het werkelijke doel en resultaat van de
ontwikkeling van de levensverzekering

Het laatste rapport van de Werkgroep HIV heeft geen
noemenswaardige aandacht gekregen in de media2.
Wel zichtbaar - al voor de publicatie - is de toegenomen
bereidheid van patiëntenverenigingen om samen te
werken met verzekeraars en om in gesprek te gaan met
geneeskundig adviseurs. Hoewel dit effect zeker niet
tot de doelstellingen van het Verbond van Verzekeraars
heeft behoord, bewijst dit wel dat transparantie de
verzekeraars geen windeieren zal leggen.

De Werkgroep AIDS is in 1986 opgericht om de
gevolgen in kaart te brengen van de AIDS-epidemie
voor de Nederlandse verzekeringsmarkt. In 1996
ontstond geleidelijk het beeld in de samenleving dat
personen met HIV prima verzekerbaar zouden zijn
dankzij nieuwe ontwikkelingen in de antiretrovirale
therapie. De politieke druk op de verzekeraars nam
dusdanig toe, dat de Werkgroep AIDS nieuw leven
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Hoewel de beslissing om bevolkingscijfers te
gebruiken correct was, is deze niet toegelicht.
Tevens werden in het rapport van 2009 andere
bevolkingstafels gebruikt dan in het rapport van
20051,2. Een vergelijkingstabel met per leeftijd de
totale sterfte van beide jaren ontbreekt. Deze omissies
maken dat de gepubliceerde actuariële modellen
alleen met grondige actuariële kennis te vergelijken
zijn. Verzekeringsaanvragen van personen met HIV
kunnen hierdoor niet door de geneeskundig adviseur
worden afgehandeld, zonder hulp van een actuaris.

Aanbeveling
Als leidraad voor de ontwikkeling van een product
kan gelden: stel kritisch vast wat het werkelijke
doel van de productontwikkeling is. De Werkgroep
HIV had sneller en efficiënter kunnen werken, als
aan de werkgroepleden duidelijk was geweest wat
feitelijk verwacht werd. In de meeste Europese landen
wordt geen onderzoek ingesteld naar verzekeringsmogelijkheden voor personen met HIV, omdat
de groep potentiële verzekerden te klein is. Met
eventuele politieke en maatschappelijke “winst”
wordt geen rekening gehouden. In Nederland kan
de ervaring van de Werkgroep HIV nuttig zijn bij de
productontwikkeling met betrekking tot genetische
aandoeningen en de “chronische aandoeningen”, zoals
suikerziekte. Transparantie is daarbij van belang.

Aanbeveling
Als leidraad voor de ontwikkeling van een product
kan gelden: gebruik openbare referentiewaarden
om de berekeningen universeel toepasbaar te
maken. Geef duidelijk aan hoe de resultaten op een
eenvoudige wijze gecorrigeerd kunnen worden voor
de ervaringscijfers van de individuele verzekeraars.
Zorg dat de resultaten direct door de geneeskundig
adviseur toepasbaar zijn in de praktijk, zonder hulp
van derden.

De doelgroep voor het nieuwe product
De Werkgroep HIV heeft regelmatig de doelgroep
bijgesteld aan de hand van de resultaten van de
actuariële berekeningen. Steeds als bleek dat het
actuariële model zeer sterk verhoogde risico’s
opleverde voor een groep deelnemers, werden deze
deelnemers buiten het model gehouden. Dit gold
bijvoorbeeld voor bepaalde leeftijdsgroepen en
personen met bepaalde CD4 counts. Achteraf bekeken
was sprake van een empirisch proces, terwijl op basis
van de theorie vrijwel direct hetzelfde resultaat had
kunnen worden behaald.

Het actuariële model voor levensverzekeringen
Indien de productontwikkeling een levensverzekering
betreft, zal een actuarieel model moeten worden
gekozen dat past bij de ontwikkeling van de sterfte met
de leeftijd. De gemiddelde overlijdenskans is erg klein
op jonge leeftijd en neemt met het levensjaar toe met
bijna 10%. Een van de redenen van deze exponentiële
toename, is de steeds verder afnemende restcapaciteit
en herstelvermogen van het menselijk lichaam. Het
effect van ziekten op deze overlijdenskans is uit te
drukken in de vorm van een relatieve overlijdenskans
en in de vorm van een relatieve overlevingskans. De
relatieve overlijdenskans wordt gebruikt bij ziekten die
de overlijdenskans slechts in lichte mate verhogen.
De relatieve overlevingskans wordt vooral gebruikt bij
ernstige ziekten, zoals kanker.

Aanbeveling
Als leidraad voor de ontwikkeling van een product
kan gelden: start met het raadplegen van experts
binnen alle betrokken vakgebieden – inclusief
de geneeskundig adviseurs – teneinde duidelijke
begrenzingen van groepen en categorieën te kunnen
vaststellen. Bepaal vervolgens welke groepen en
categorieën buiten de verzekeringsdekking zullen
vallen.
De referentiewaarden voor de
verzekeringsrisico’s

Op grond van deze overwegingen is door de
Werkgroep HIV gekozen voor gebruik van de relatieve
overlevingskans. Deze kans kan actuarieel omgezet
worden in een vaste verhoging van de overlijdenskans
met een promillage. De relatieve overlevingskans is
ook gebruikt in het actuariële model voor personen
met HIV die nog geen antiretrovirale therapie nodig
hebben. Uit de uitkomsten lijkt de conclusie te kunnen
worden getrokken dat deze keus verkeerd is geweest.
De overlijdenskansen zijn bij deze personen nog klein
en de relatieve overlijdenskans zou mogelijk een betere
keus zijn geweest. Relatieve overlijdenskansen zijn
in de praktijk ook gemakkelijker te hanteren door
geneeskundig adviseurs.

Verzekeraars maken waar mogelijk gebruik van eigen
referentiewaarden. Dit geldt voor uiteenlopende
zaken, zoals brandschade, stormschade, sterfte van
renteniers, enzovoort. Sterftecijfers van verzekerden
worden afgeleid van bevolkingstafels met behulp
van zogenaamde ervaringscijfers, die de verhouding
aangeven tussen de sterftecijfers van de verzekerden
en de sterftecijfers van de bevolking. De Werkgroep
HIV heeft geen gebruik gemaakt van ervaringscijfers,
omdat deze cijfers voor elke (her)verzekeraar anders
liggen. De uitkomsten van de actuariële modellen van
de Werkgroep HIV dienen dus door de verzekeraar
gecorrigeerd te worden voor de ervaringscijfers van
het bedrijf of haar herverzekeraar.
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Aanbeveling
Als leidraad voor de ontwikkeling van een product
kan gelden: test meerdere actuariële modellen naast
elkaar, om te bekijken welk model de risico’s het
beste beschrijft. Houd bij de keuze rekening met de
bruikbaarheid van het actuariële model in de praktijk.

gegaan. Deelnemende geneeskundig adviseurs zijn de
collegae Groenewegen en Kneepkens. Als uiteindelijk
doel wordt gesteld de daadwerkelijke verzekerbaarheid
van volwassen personen met HIV, met uitzondering
van drugsgebruikers. De werkgroep wil dit bereiken,
door de actuariële modellen en de uiteindelijke
rapportage dusdanig aan te passen, dat zij gebruikt
kunnen worden door de geneeskundig adviseurs,
zonder hulp van een actuaris.
Hiermee bereikt de Werkgroep HIV het uiteindelijke
doel van elke productontwikkeling: een product dat in
de dagelijkse verzekeringspraktijk overeind blijft staan.

De toekomst van de Werkgroep HIV
De Werkgroep HIV is uiteraard de eerst aangewezene
om de hier besproken leidraad te volgen. De Werkgroep
HIV is in gewijzigde samenstelling opnieuw van start
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Herkenning van letsel als gevolg van
lichamelijk geweld
Dr. U.J.L. Reijnders*

Herkenning van huiselijk geweld

Lichamelijke letsels kunnen een belangrijke aanwijzing
zijn voor mishandeling, maar dat wordt lang niet
altijd opgemerkt. Niet door de directe omgeving van
het slachtoffer, maar ook niet door personeel op de
spoedeisende hulp (SEH). Dit terwijl vroege herkenning
van mishandeling essentieel is om erger te voorkomen,
zoals het optreden van ernstig hersenletsel of zelfs
de dood. Naast artsen hebben verpleegkundigen een
belangrijke taak bij het juist beoordelen, interpreteren
en registreren van de verwondingen. De problematiek
is vaak complex. Letsels door mishandeling kunnen
op verschillende manieren ontstaan en vele
verschijningsvormen hebben. Een juiste beoordeling
is dan ook een lastige klus, maar is wel te leren als je
systematisch te werk gaat.

*

Onder lichamelijke mishandeling verstaan we ‘een
bewuste handeling of een bewust nalaten waardoor
iemand tijdelijk of blijvend lichamelijk letsel oploopt’.1
Denk aan aanranding, kindermishandeling, seksueel
geweld of zelfs Münchhausen by proxy. Mishandeling
komt voor in alle lagen van de bevolking. Het
treft vooral vrouwen en kinderen, maar ook
ouderenmishandeling wordt steeds vaker gezien.2
Het herkennen van letsels door geweld is lastig. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek naar herkenning
van letsels door huiselijk geweld, waarin huisartsen
drie casus kregen voorgelegd.3 Slechts dertien procent
had twee of drie casus correct beoordeeld. Hoewel
het aantal slachtoffers van mishandeling dat de SEH’s

Dr. U.J.L. Reijnders, forensisch arts.
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bezoekt aanzienlijk is, hebben ook SEH-artsen en
-verpleegkundigen moeite met het herkennen van deze
letsels.4 Waarschijnlijk komt dit door een gebrek aan
opleiding, training en ervaring. Bovendien ontbreekt
op SEH’s meestal een systematische procedure voor
het herkennen van mishandeling. Slachtoffers van
mishandeling spreken niet altijd de waarheid. Soms
heeft een hulpverlener wel een sterk vermoeden, maar
durft hij daar niet naar te vragen of de patiënt ontkent.
Systematische beoordeling
Om toch te achterhalen of er sprake is van
mishandeling, ga je systematisch te werk. Doel hiervan
is tot een beschrijving te komen die voor iedere
professional begrijpelijk is. Een handig hulpmiddel
voor een adequate observatie van letsels is het
letterwoord PROVOKE, bekend uit de Dermatologie.
Het is een stappenplan en staat voor de Plaats,
Rangschikking, Omtrek, Vorm, Oppervlakte, Kleur en
Efflorescentie (PROVOKE) van het letsel.
Plaats: waar zit het letsel? Gebruik ter aanduiding
eventueel een markeringspunt op het lichaam.
Bijvoorbeeld: midden op de buik vlak onder de navel,
voorzijde van het rechteronderbeen 10 cm onder de
knie, aan de linkerhand tussen de duim en wijsvinger
in, achter het rechteroor, op de behaarde hoofdhuid,
op de voetrug.
Rangschikking: één, twee of meer, verspreid
voorkomend, gegroepeerd, aantal, evenwijdig
verlopend, lijnvormig.
Omtrek: scherp begrensd, matig scherp begrensd,
onscherp begrensd, samenvloeiend.
Vorm: puntvormig, rond, ovaal, streepvormig,
meerhoekig, stervormig, rechthoekig, driehoekig,
haakvormig, langwerpig, boogvormig, grillig.
Oppervlakte: doorsnede in centimeters bij een ronde
vorm, lengte en breedte in centimeters.
Kleur: rood, paars, bleek, geelgroen, wit, blauw, al dan
niet wegdrukbaar.
Efflorescentie (elke reactie van de huid of slijmvliezen
als gevolg van een plaatselijke of lichamelijke
aandoening): bult, zweer, blaasje, rode vlek, schilferig,
inscheuring, litteken.

Bloeduitstortingen op onderzijde beide thoraxhelften t.g.v.
“mijn vader heeft mij in mijn buik gebokst”

Soorten letsel
Observatie van het letsel alleen is niet genoeg.
Belangrijk is ook om onderscheid te kunnen maken
tussen de verschillende soorten letsels. Letsel
ontstaat door de inwerking van geweld waardoor
beschadiging optreedt, ergens aan of in een
lichaamsdeel. Dat hoeft niet altijd beschadiging van
opperhuid of slijmvlies te zijn. Pas als de krachten
van het inwerkend geweld de elasticiteitsgrens
van de huid overschrijden, zal een wond ontstaan.
Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door snijden,
samendrukken, trekken en draaien. Ook etsen en
verbranden kunnen tot verwondingen leiden.5 De
meeste letsels worden toegebracht met de hand.
Denk aan grijpen, knijpen en slaan met de vlakke
hand. Ook vuistslagen (stompen) en schoppen
komen veel voor. De letsels die je dan ziet zijn:
roodheid, bloeduitstorting, zwelling en kneuzing.
Scheurwonden en krabletsels zien we minder vaak,
net als snij-, steek-, bijt- en brandwonden. Zeldzaam
zijn schotwonden en botbreuken. Een wond is
meestal niet in één categorie onder te brengen,
vaak gaat het om een combinatie van bijvoorbeeld
een snij- en scheurwond, of een wrijvings- en
brandwond.

Bijtwond in de arm omgeven door oudere bloeduitstorting
en zichtbare schaafsporen
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Krab- en kraswonden
Krab- en kraswonden (kerven) vallen onder de
oppervlakkige verwondingen. Een kras is te
herkennen aan de afwisselend lichtere en meer
donkere onderbroken kleur van de streep, het
gevolg van het terugspringen van de huid onder
de scherpe punt. Krabwonden worden veroorzaakt
door nagels. Typische krabsporen zijn te vinden
in het gezicht van de belager door zelfverdediging
van het slachtoffer en verlopen meestal schuin of
verticaal. Bij een verdachte zijn ze vaker te vinden
op de rug en armen. Ook als een slachtoffer zich
bij een wurgpoging probeert te bevrijden, kunnen
krabsporen zichtbaar zijn die van boven naar
beneden over de eigen hals lopen.

Klap met de vlakke hand op de re buikhelft waardoor z.g.n.
outline haematomen zijn ontstaan

Bloeduitstortingen/kneuzingen
Accidenteel of niet-accidenteel?
Blauwe plekken op de zijkant van gezicht, oren,
nek, romp, bovenarmen, bovenbenen, rondom de
geslachtsdelen en billen moeten aan mishandeling
doen denken.6, 7, 8 Meestal zijn blauwe plekken door
mishandeling groter dan die na ongevallen, hebben
ze vaker dezelfde vorm of afdruk en bevinden ze
zich op meerdere en ‘ongewone’ plaatsen. Als
sprake is van regelmatige mishandeling zijn de
blauwe plekken in verschillende stadia van genezing
te zien (rood, blauw, paars, groen, geel, bruin).
Bloeduitstortingen die diep in het weefsel ontstaan,
zijn soms pas na enige tijd zichtbaar. Vandaar dat
een slachtoffer met pijnklachten, maar zonder
zichtbare afwijkingen, een dag later opnieuw
onderzocht moet worden.

Er is duidelijk onderscheid te maken tussen letsels
die zijn veroorzaakt door een ongeval (accidenteel)
en toegebrachte letsels (niet-accidenteel).
Accidentele letsels ontstaan dikwijls door (onge)
vallen en stoten. De letsels die je dan ziet zijn
fracturen, schaafwonden en bloeduitstortingen
op bijvoorbeeld het voorhoofd en de kin, knieën
en ellebogen, de (binnenzijde van de) handen,
onderarmen en schenen. Maar ook bij benige
uitsteeksels zoals de cristae iliacae en de spinae
vertebrales. Vooral kinderen lopen op deze plekken
vaak verwondingen op bij het (buiten)spelen. Bij
volwassenen kunnen ook allerlei accidentele letsels
voorkomen door verkeerd gebruik van voorwerpen
en machines.
Bij het maken van een onderscheid tussen
accidentele en niet-accidentele letsels is het altijd
belangrijk goed naar het verhaal te luisteren.
Overweeg zorgvuldig of het verhaal past bij de
locatie van de letsels, het soort, de vorm en de
ernst, eventuele andere al dan niet verklaarbare of
oudere letsels, het moment van hulp zoeken en
de leeftijd van het slachtoffer. Door mishandeling
ontstaan bijvoorbeeld zelden schaafwonden (zoals
bij ongevallen), tenzij een slachtoffer over de grond
is gesleept of in het gelaat geschopt.

Scheurwonden
Een scheurwond kan ontstaan door allerlei vormen
van geweld. Denk aan schoppen, vuistslagen en
slaan met voorwerpen zoals een stok. Vaak gaat
een scheurwond gepaard met een bloeduitstorting.
Scheurwonden ontstaan vooral op plaatsen waar
botweefsel vlak onder de huid ligt, zoals de schedel,
wenkbrauw, kin, knie en scheenbenen.

Niet-accidentele letsels
Bij letsels op ongebruikelijke plaatsen: de zijkant
van het gezicht, hals/nekgebied, borst, buik, rug,
billen en genitaliën, en de bovenarmen en -benen,
moeten de alarmbellen gaan rinkelen. Dit soort
verwondingen zouden toegebracht kunnen zijn
door anderen, de zogeheten niet-accidentele letsels.
Voorbeelden daarvan zijn: krab- en kraswonden,
bloeduitstortingen en kneuzingen, scheur-, snij, steek-, schot- en bijtwonden en letsels van het
centrale zenuwstelsel.
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Snijwonden/steekwonden

sigaret aanlopen geeft brandwondjes met uitlopers,
veroorzaakt door verspreiding van hete as over de
huid. Ook het gebruik van een hete vork, aansteker,
hete lamp of stoomstrijkijzer, of iemand tegen een hete
kachel aandrukken, resulteert in herkenbare letsels.

Snijwonden zoals gezien bij een misdrijf, zijn aan
het begin van de wond vaak dieper dan aan het eind.
Niet zelden is in verschillende richtingen gesneden of
gestoken en is er sprake van een ongeordend patroon.
De wonden zitten meestal op voor het slachtoffer
moeilijk bereikbare plaatsen, zoals de rug, flank,
achterzijde bovenarm of achterhoofd. Een snijwond
in de hals bij een misdrijf bevindt zich laag in de hals
en is meestal over de gehele lengte even diep. Als
het slachtoffer zich beweegt, kan de lengte van de
verwonding groter worden. De grootte van de wond
komt niet altijd overeen met de ernst ervan. Een
‘jaap’ in een dijbeen is zelden dodelijk, terwijl een
onbeduidend wondje in de halsstreek het enige spoor
kan zijn van een dodelijke steekwond.

Letsels van het centraal zenuwstelsel
Schedel- en hersenletsels door geweld bij volwassenen
worden meestal veroorzaakt door slaan met een
voorwerp (hamer, bijl of wapen) of door een val van
de trap (na een duw) waarbij vaak meervoudige letsels
optreden zoals bloeduitstortingen, scheurwonden en
fracturen.
Bijtwonden
Bij door mensen toegebrachte bijtwonden gaat
het meestal om zedendelicten, zelfverdediging of
kindermishandeling. De mensenbeet is meestal
halfrond tot ovaal; een dierenbeet is U-vormig en
kan diepe conische laesies (scheurwonden) vertonen,
veroorzaakt door hoektanden. Een melkgebit is te
herkennen aan de smallere en kleinere tandboog,
waarbij de afstand tussen de hoektanden minder dan
drie centimeter bedraagt.

Schotwonden
De meeste schotwonden zien we bij misdrijven. Met
name bij afrekeningen in het criminele circuit gaat het
vaak om meerdere schotwonden die voornamelijk in
hoofd, oog, borst en rug voorkomen, maar natuurlijk
ook elders.
Verbrandingen

Bespreekbaar maken
De verschillen tussen accidentele en niet-accidentele
verbrandingen zijn erg groot. Toegebrachte
brandwonden komen minder vaak voor, maar zijn
over het algemeen ernstiger van aard. De mortaliteit bij
accidentele verbrandingen is ongeveer twee procent;
toegebrachte brandwonden laten een mortaliteitsrisico
zien van wel dertig procent, zeker als hierbij opname
noodzakelijk is.9 Let in het bijzonder op brandwonden
op plaatsen waar accidentele verbrandingen niet vaak
voorkomen, zoals de rug, billen en de achterzijde van
de benen. Denk aan mishandeling als de verzorging
(in het bijzonder bij kinderen) niet direct is gestart
en er bijvoorbeeld sprake is van infecties, de leeftijd
van de brandwond niet in overeenstemming is met de
(hetero-)anamnese en als er meerdere letsels zichtbaar
zijn van verschillende leeftijd en aard.
Het uitdrukken van een brandende sigaret op de huid
veroorzaakt een typische ronde tot ovale verbranding,
meestal met blaarvorming. Tegen een brandende

Het bespreken van geweld met het slachtoffer
blijkt lastiger dan het behandelen van het letsel.
Uit onderzoek blijkt dat bij fysieke mishandeling
in veertig procent van de gevallen de behandeling
beperkt blijft tot behandeling van het letsel zonder
dat wordt doorgevraagd naar de oorzaak ervan.10
Alle hulpverleners zouden zich moeten afvragen
of het letsel dat zij zien wel past bij de opgegeven
toedracht. Schroom niet om open en direct naar
de toedracht van het letsel te vragen. Vaak vinden
mensen een dergelijke rechtstreekse vraag niet
vervelend. Er niet naar vragen kan worden gezien
als een vorm van ontkenning van het geweld en
houdt het taboe in stand.11 Het is in principe aan
het slachtoffer om contact op te nemen met andere
instanties. In zeer ernstige gevallen kan de arts
overwegen om zonder toestemming van de patiënt
melding te doen bij de politie.
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Erkrankungen der Verdauungsorgane
Versicherungsmedizinische Jahrestagung, SCOR Global Life Duitsland
op 2 en 3 september 2009, Keulen
Verslag: I. Heiermann en T. Trompetter*

bei Frauen. Es handelt sich um eine Erkrankung
des mittleren und höheren Lebensalters mit einem
Erkrankungsgipfel jenseits des 65. Lebensjahres. Die
Inzidenz, d.h. die Anzahl der Neuerkrankungen,
des kolorektalen Karzinoms ist seit einigen Jahren
relativ konstant. Bezüglich der Mortalität konnte
erfreulicherweise sogar ein leichter Rückgang
verzeichnet werden, wie Prof. Trojan, Oberarzt am
Zentrum für innere Medizin der Uniklinik Frankfurt am
Main, in seinem Referat ausführte. Der Grund hierfür
liegt darin, dass es heutzutage gute Chancen gibt,
diese Tumoren oder deren Vorstufe bereits zu einem
frühen Zeitpunkt zu entdecken, insbesondere aufgrund
der seit 2002 in Deutschland angebotenen VorsorgeDarmspiegelung.

Bei der 12. Versicherungsmedizinischen Jahrestagung
der SCOR Global Life Deutschland standen dieses
Mal Erkrankungen der Verdauungsorgane im
Mittelpunkt. Themenschwerpunkte waren Tumore
der Verdauungsorgane, chronisch entzündliche
Darmerkrankungen, sowie aus dem Bereich der
Lebererkrankungen die Hepatitis B und C sowie das
NASH-Syndrom**. Ein weiterer Übersichtsvortrag
war allgemein der Interpretation von Leberwerten
gewidmet.
Tumoren der Verdauungsorgane
Darmkrebs stellt in Deutschland die zweithäufigste
Tumorerkrankung dar, sowohl bei Männern als auch
*

**

Iris Heiermann, arts, SGL Medical Research & Development, Keulen
Thomas Trompetter, Head of Underwriting & Claims, Keulen
Niet-Alcoholische SteatoHepatitis. Red.
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Technik auch der Nachweis von okkultem Blut im
Stuhl. Ein genereller Vorteil dieser Stuhltest-Verfahren
ist, dass sie nicht invasiv sind. Der Nachteil jedoch
besteht bei allen Stuhltests in der relativ geringen
Wahrscheinlichkeit, ein vorhandenes Adenom oder ein
Karzinom tatsächlich zu entdecken – insbesondere bei
dem Standardtest, dem so genannten Guajak-basierten
FOBT (Fäkal-Okkult-Blut-Test), der eine Sensitivität von
weniger als 30 Prozent aufweist.
Die Zukunft könnte jedoch in den so genannten
immunologischen Fäkal-Okkult-Blut-Tests liegen,
welche sowohl sensitiver (Sensitivität bis 65%) als auch
spezifisch sind und bezüglich der Kosten in einem
Bereich liegen, um einen Einsatz als Screening Test in
Erwägung zu ziehen. Des Weiteren sind Stuhl DNATests in der Entwicklung. Zurzeit wird jedoch noch
standardmäßig der Guajak-basierte FOBT genutzt.
Wesentlich besser geeignet zur Früherkennung ist
jedoch die Darmspiegelung, da die Polypen, die
man entdecken will, in der Regel nicht bluten und
somit durch einen Stuhltest nicht auffallen. Auch
mit einer Darmspiegelung lässt sich eine Neubildung
nicht mit 100-prozentiger Sicherheit erfassen – sie
ist technik- und untersucherabhängig und weist eine
Polypenmissrate von ca. 10 Prozent auf. Sie ist jedoch
das sensitivste Verfahren, das es derzeit gibt.
Auswertungen der Vorsorge-Koloskopien in
Deutschland zeigen, dass sich bei 5 bis 8% der
Untersuchten bereits ein fortgeschrittenes Adenom
findet und bei 1% der Fälle sogar ein Karzinom
vorhanden ist. 70% der gefundenen Tumore befinden
sich jedoch noch im Frühstadium (UICC I, UICC II)
und sind somit heilbar.
Wurden bereits einmal Polypen gefunden, ist das Risiko
für eine erneute kolorektale Neoplasie unter anderem
von der Anzahl und der Größe der Polypen abhängig.
Diese Patienten werden daher individuell in einem
Nachsorgeprogramm kontrolliert.
Ca. 70% der Karzinome treten sporadisch auf und
sind nicht auf einen genetischen Hintergrund
zurückzuführen. Bei ca. 20% beobachtet man
eine familiäre Häufung. Das Lynchsyndrom,
auch als hereditäres, nicht polypöses kolorektales
Karzinom (HNPCC) bekannt, ist mit zwei bis fünf
Prozent sicherlich die häufigste erbliche Form eines
Darmkrebses. Ungefähr 0,5 bis 1% der Karzinome
treten im Rahmen einer familiären adenomatösen
Polypose auf. Darüber hinaus besteht auch bei
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ein
erhöhtes Risiko, ein Karzinom zu entwickeln.
Letztendlich sollte der untersuchende Arzt jedoch bei
jedem Patienten mit einem kolorektalen Karzinom

Seit Einführung der Darmspiegelung vor ca. 15 Jahren
ist man überhaupt erst in der Lage, Tumoren und
deren Vorstufe frühzeitig zu entdecken, um sie somit
vollständig im Gesunden entfernen zu können. Die
Besonderheit des Kolonkarzinoms im Vergleich zu
anderen Tumorarten liegt darin, dass hierbei in der
Regel wesentlich mehr Zeit zur Verfügung steht.
Der Übergang von normaler Schleimhaut zu einem
gutartigen Adenom dauert gewöhnlich mit 5 bis 10
Jahren recht lange. In der Regel vergehen weitere 5 bis
15 Jahre, bis sich aus diesem Adenom eventuell ein
invasives Karzinom entwickelt. Dieser Zeitraum wird
heutzutage für eine entsprechende Früherkennung
genutzt, um bereits Vorstufen zu erkennen und die
Entwicklung zum Karzinom zu verhindern, indem man
verdächtige Befunde entfernt.
Kolorektale Karzinome können anhand der TNMKlassifikation gemäß der UICC (Union for International
Cancer Control) eingeteilt werden. Eine vereinfachte
Klassifikation stellt die Einteilung in UICC-Stadien
dar. Stadium I und II entsprechen den Frühstadien
ohne Lymphknotenbeteiligung. Im Stadium III sind
alle Tumoren mit Lymphknotenbeteiligung, jedoch
ohne Fernmetastasen, erfasst, während im Stadium IV
Fernmetastasen nachweisbar sind.
Fortgeschrittene Tumore, die bei Erstdiagnose bereits
Fernmetastasen aufweisen, haben eine infauste
Prognose, nach fünf Jahren leben nur noch sehr
wenige dieser Patienten. Patienten, bei denen der
Tumor hingegen im Frühstadium (UICC I Stadium)
entdeckt wird, haben eine 95- bis 98-prozentige
Überlebenswahrscheinlichkeit von fünf Jahren.
Prognostisch entscheidend ist der Zeitraum zwei bis
fünf Jahre nach Tumordiagnose. Nach Ablauf dieses
Zeitraums erreicht die Überlebensrate ein relatives
Plateau und es gibt nur noch sehr wenige Spätrezidive.
Patienten mit Zustand nach kolorektalem Karzinom,
die nach Ablauf von 5 Jahren rezidivfrei geblieben
sind, werden daher als geheilt angesehen. Auch das
Stadium II umfasst noch die Tumoren, die keine
Lymphknotenmetastasen aufweisen. Hier stellt
sich die Situation ähnlich - lediglich entsprechend
schlechter - dar, da es hier auch Rezidive gibt. Auch
im Stadium III, welches Patienten mit regionären
Lymphknotenmetastasen umfasst, sieht man einen
Abfall der Überlebensrate in den ersten Jahren und
daran anschließend eine Plateauphase, in der die
Langzeitüberleber erfasst sind, die entsprechend ein
sehr geringes Risiko haben, ein Rezidiv zu erleiden.
Ein weiterer Fortschritt für die Entdeckung
von Darmkrebs ist neben der Einführung und
kontinuierlichen Verbesserung der Endoskopie*

V-Ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog, also known as KRAS, is a protein which in humans is encoded by
the KRAS gene. Like other members of the Ras family, the KRAS protein is a GTPase and is an early player in many signal
transduction pathways. KRAS is usually tethered to cell membranes because of the presence of an isoprenyl group on
its C-terminus. When mutated, KRAS is a oncogene. The protein product of the normal KRAS gene performs an essential
function in normal tissue signaling, and the mutation of a KRAS gene is an essential step in the development of many
cancers. Patients with tumours expressing wild-type KRAS showed a 55% increase in progression free survival when treated
with panitumumab compared to those given best supportive care without the antibody.
Red.
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Magenkarzinom erst in fortgeschritteneren Stadien
entdeckt wird, hat es hier in der Regel eine mäßige
bis infauste Prognose. Wird ein Magenkarzinom
hingegen im Frühstadium entdeckt, wie dies häufiger
in Ländern geschieht, in denen entsprechende
Screeningprogramme durchgeführt werden, hat es
mit einer 5-Jahresüberlebensrate von mehr als 95%
ebenfalls eine exzellente Prognose.

die Familienanamnese erfragen. Der Verdacht auf eine
erbliche Konstellation erfordert eine weitere genetische
Diagnostik.
Standardisiert wird bei diesen Patienten die
Mikrosatelliteninstabilität untersucht, ein Marker, der
als Screeningverfahren beim kolorektalen Karzinom
eingesetzt wird und mit dem man mit einer sehr
hohen Trefferwahrscheinlichkeit sagen kann, ob es
sich um das so genannte Lynchsyndrom handelt. Ist
dieser Marker positiv, besteht der nächste Schritt im
Nachweis der Keimbahnmutation, um letztendlich den
Kindern dieser Patienten bereits in jungen Jahren eine
engmaschige Vorsorgeuntersuchung anzubieten, da das
Risiko als Anlageträger bei 80 bis 90% liegt, im Laufe
des Lebens an einem Karzinom zu erkranken.
Liegt bereits ein Karzinom vor, ist es wichtig,
Frühstadien von den fortgeschrittenen metastasierten
Stadien zu unterscheiden, um dann festzulegen,
welche Patienten zusätzlich Therapie benötigen. Die
adjuvante Chemotherapie stellt bei Patienten mit
Lymphknotenmetastasen (UICC Stadium III) die
Standardtherapie dar.
Mit der modernen Therapie ist es gelungen, die
Rezidivrate des Kolonkarzinoms um 25% zu reduzieren.
Noch in den 80er Jahren betrug die Überlebenszeit
nach dem Auftreten von Metastasen durchschnittlich
weniger als ein halbes Jahr. Heute hat man – selbst
bei Lebermetastasen - Überlebenszeiten von zwei bis
drei Jahren. Heute ist man sogar zunehmend in der
Lage, Patienten trotz Metastasierung in eine Situation
zu bringen, um sie operieren zu können und dann
entsprechend einen kurativen Ansatz zu haben.
So konnte gezeigt werden, dass sich bei Patienten mit
kolorektalem Karzinom und primär

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Zu den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
(CED) zählen vor allem der Morbus Crohn und die
Colitis ulcerosa mit einer jährlichen Inzidenz von
ca. 6 Fällen/100.000 Personen in Deutschland. Bis
Ende der 80er Jahre sah man einen steilen Anstieg
der Inzidenzen. Seitdem hat sich ein gewisses Plateau
eingestellt. Epidemiologen gehen jedoch davon aus,
dass es in Zukunft einen erneuten Anstieg geben wird.
Während die Ätiologie, d.h. die eigentliche Ursache,
der CED noch unbekannt ist, ist die Pathogenese, d.h.
Prozesse, die im Krankheitsverlauf ablaufen, inzwischen
weitgehend bekannt. Ausgelöst wird die Erkrankung
durch das Zusammenspiel von Genen, Umwelt und
Immunsystem.
Relativ wenig weiß man bisher über den Einfluss der
Umwelt. Lediglich das Rauchen ist diesbezüglich bisher
ausführlich untersucht worden: Während es offenbar
einen günstigen Einfluss auf den Verlauf der Colitis
ulcerosa hat, wirkt es sich auf den Morbus Crohn eher
nachteilig aus, wie Herr Prof. Kruis, ärztlicher Direktor
der Abteilung für Innere Medizin am Evangelischen
Krankenhaus (Köln-Kalk), darlegte.
Im Rahmen der Zwillingsforschung konnte eine
familiäre Häufung chronisch entzündlicher
Darmerkrankungen nachgewiesen werden: bei
zweieiigen Zwillingen ein Erkrankungsrisiko von ca.
4%, bei eineiigen Zwillingen ein Risiko von mehr als
50% für den zweiten Zwilling. Es handelt sich hier
jedoch nicht um eine klassische Erbkrankheit, sondern
um das Vorliegen so genannter Suszibilitätsgene. Diese
Gene kodieren nicht für die Erkrankung, sondern
erhöhen lediglich die Empfänglichkeit, an Morbus
Crohn oder Colitis ulcerosa zu erkranken. Hier ist
insbesondere das NOD2 / CARD15 zu nennen.
Bezüglich des Immunsystems geht man heutzutage
davon aus, dass chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit einer Barrieredysfunktion der
Darmwand einhergehen. Durch den Defekt der
Barrierefunktion gelangen - im Gegensatz zur Situation
beim Gesunden - Bakterien der normalen Darmflora in
großer Zahl direkt auf das Epithel der Darmschleimhaut
und dringen teilweise auch in die Darmwand ein, wo
sie dann Entzündungen auslösen, die die Barriere noch
weiter schädigen.

inoperablen Lebermetastasen bei Vorliegen eines
K-RAS-Wildtyps* durch Gabe von Cetuximab in
Kombination mit einer Chemotherapie die sekundäre
Metastasen-R0-Resektabilität – und somit auch die
Chance auf Heilung - signifikant erhöht.
Neben dem kolorektalen Karzinom gibt es noch
weitere Tumore des Verdauungstraktes, bei denen
sich die Situation ganz anders verhält, zum
Beispiel bei den neuroendokrinen Tumoren des
Wurmfortsatzes, eine Diagnose, die bei ca. 0,3 bis 1%
aller Blinddarmentfernungen als Zufallsbefund erhoben
wird. Kleine, hochdifferenzierte Tumore ohne oder mit
nur minimaler Mesoappendix-Beteiligung haben eine
exzellente Prognose (5-Jahresüberlebensrate von mehr
als 95%), so dass keine weitere Therapie erforderlich
ist. Sind die Tumoren größer, muss eine onkologische
Nachresektion erfolgen.
Andere Tumore, wie zum Beispiel das Magenkarzinom,
haben hingegen eine wesentlich schlechtere Prognose.
Da bei den meisten Patienten in Deutschland das
*

NBI is een relatief nieuwe endoscopietechniek, die gebruikmaakt van de verschillende eigenschappen van licht. Het
basisprincipe van NBI is dat voornamelijk blauw licht wordt gebruikt. Deze kleur dringt minder diep door in het
darmslijmvlies en wordt vooral geabsorbeerd door hemoglobine, waardoor enerzijds de patronen van het slijmvlies en
anderzijds kleine bloedvaten beter zichtbaar worden.
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chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
untersuchte, zeigte, dass zu Beginn der Erkrankung
viele Patienten stationär im Krankenhaus behandelt
werden, nach einigen Jahren jedoch nur noch wenige die Erkrankung somit mit der Zeit immer besser wird.
Eine Umfrage an 2000 Patienten ergab, dass
nach 20 Jahren ca. 80% der Patienten bereits
irgendeine Operation hatten. Hierbei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass viele Operationen durchgeführt
wurden, um überhaupt eine Diagnose zu stellen.
Durch moderne Therapie kann die Operationshäufigkeit bei Morbus Crohn beeinflusst werden. So
konnte nachgewiesen werden, dass bei konsequenter
Einnahme eines TNF-Blockers die Operationshäufigkeit
deutlich sinkt. Der Verlauf wird milder. Offensichtlich
kann man nicht nur die Symptomatik behandeln,
sondern ist zunehmend auch in der Lage, die Prognose
durch den gezielten Einsatz von Medikamenten günstig
zu beeinflussen.
Der Anteil rezidivfreier Patienten nimmt bei der Colitis
ulcerosa mit der Zeit deutlich zu. Dies zeigt sich auch
in der entsprechenden Operationsrate, die zunächst
relativ hoch ist und im Verlauf abflacht. Nach einer
gewissen Zeit kann man bei Rezidivfreiheit davon
ausgehen, dass die Erkrankung wahrscheinlich einen
günstigen Verlauf nimmt.
Bei den meisten Patienten zeigt die Erkrankung zu
Beginn eine starke Aktivität, die im weiteren Verlauf
stark rückläufig ist. Sehr selten verhält es sich genau
entgegengesetzt: Die Krankheitsaktivität ist zunächst
gering und nimmt im Laufe der Jahre zu. Ca. ein Drittel
der Patienten zeigt die klassischen Schübe. Darüber
hinaus gibt es noch Patienten mit einem chronisch
aktiven Verlauf, bei denen die Krankheitsaktivität nie
zur Ruhe kommt. Bei der Colitis ulcerosa sind dies ca.
9%, beim Morbus Crohn ca. 19% der Patienten.
Zur Einschätzung, ob es sich voraussichtlich um
einen leichten oder schweren Verlauf handelt, zieht
man verschiedene prädiktive Parameter heran. Hierzu
zählt unter anderem der CRP-Wert. Bei einem hohen
CRP-Wert im Anfangsstadium geht man von einer
Verschlechterung der Erkrankung in den nächsten
fünf Jahren aus. Ist der CRP-Wert im Anfangsstadium
niedrig, wird auch in den nächsten Jahren keine
Verschlechterung zu erwarten sein. Ein weiterer
prädiktiver Parameter ist das Calprotectin im Stuhl.
Die individuelle Prognose kann zunehmend präziser
vorausbestimmt werden.

Da diese Mechanismen weitgehend erforscht
sind, bieten sich entsprechende Therapieansätze.
Hier steht vor allem die Blockade des TNF im
Vordergrund. Da die Ätiologie unbekannt ist, kann
man nicht die Ursache therapieren, sondern nur die
Symptomatik beeinflussen. Man hat die Möglichkeit,
an unterschiedlichen Stellen medikamentös in das
Krankheitsgeschehen einzugreifen. Zur Verfügung
stehen Aminosalizylate, Kortikosteroide und
Immunsuppressiva verschiedener Art.
Die Prognose chronisch entzündlicher Darmerkrankungen hat sich im Laufe der Jahre deutlich
verbessert. Während in den 40er und 50er Jahren
chronisch entzündliche Darmerkrankungen mit einer
10-Jahres-Überlebensrate von nur 80% einhergingen,
betrug sie in den 80er Jahren bereits 97%.
Eine populationsbezogene Studie aus Großbritannien,
die auf Daten der General Practice Research Database
beruht, zeigte ein gegenüber der Normalbevölkerung
um 1,5-fach erhöhtes Sterblichkeitsrisiko bei chronisch
entzündlicher Darmerkrankung, wobei das Risiko
bei Morbus Crohn etwas höher war als bei der
Colitis ulcerosa. Während bei der Colitis ulcerosa
das Erkrankungsalter kaum eine Rolle spielt, haben
Patienten, die sehr jung an Morbus Crohn erkranken,
ein deutlich erhöhtes Sterblichkeitsrisiko, welches bei
zunehmendem Eintrittsalter geringer wird.
Zu den Todesursachen zählen neben gastrointestinalen
und – insbesondere bei der Colitis ulcerosa hepatobiliären Erkrankungen auch Erkrankungen
des Respirationstraktes und Krebserkrankungen. Eine
Vielzahl von Studien belegt den Zusammenhang
von Erkrankungsdauer und Karzinomhäufigkeit.
Das Auftreten eines kolorektalen Karzinoms in
den ersten 10 Erkrankungsjahren der Colitis
ulcerosa stellt eher ein seltenes Ereignis dar. Nach
dem 10. Erkrankungsjahr sieht man jedoch einen
kontinuierlichen Anstieg des Karzinomrisikos.
Hierbei stellt die anatomische Ausdehnung der
Entzündung im Kolon einen wesentlichen Risikofaktor
für die Karzinomentstehung dar. Während bei
Patienten, die lediglich an einer Proctitis ulcerosa
leiden, das Krebsrisiko nur unwesentlich erhöht ist,
ist bei Patienten mit einer Pankolitis, d.h. Befall des
gesamten Dickdarms, das Risiko deutlich erhöht.
Das Risiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, an
einem kolorektalen Karzinom zu sterben, sank deutlich
im Verlauf der letzten 30 Jahre und ist laut einer
schwedischen Studie inzwischen bereits geringer als
in der Allgemeinbevölkerung. Dies ist möglicherweise
zum einen auf die Einnahme von Aminosalizylaten,
aber auch auf verbesserte Überwachungsprogramme
zurückzuführen. Hier spielt die regelmäßige Koloskopie
eine wichtige Rolle, um bereits Frühstadien der
Dysplasie zu entdecken. Zurzeit laufen Studien mit
Einsatz der Narrow Band Imaging (NBI) Technik* im
Rahmen der Endoskopie. Man erhofft sich hierdurch
eine Verbesserung der Entdeckungsrate von frühen
Tumorvorstufen*.
Eine dänische Studie, die den Langzeitverlauf bei
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Interpretation von Leberwerten
Die beiden Aminotransferasen GPT (= ALAT) und GOT
(= ASAT) werden im klinischen Sprachgebrauch häufig
unter dem Begriff „Leberwerte“ oder „Transaminasen“
zusammengefasst. Doch was bedeutet eine Erhöhung
dieser Leberwerte? Bei 80 bis 85% der Patienten
mit erhöhten Leberwerten lässt sich eine zugrunde
liegende Erkrankung finden. Doch wie sieht das bei
den verbleibenden 15 bis 20 Prozent aus? Liegt bei
jedem Patienten, der eine erhöhte GPT hat, eine
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innerhalb des als „normal“ deklarierten Messbereichs.
Es stellt sich daher die Frage, ob die Obergrenze mit 40
U/l korrekt festgelegt ist.
Berücksichtigt man, dass neben dem Geschlecht
auch andere Parameter, wie BMI, Lipid- und
Kohlenhydratstoffwechsel, für die Höhe der
GPT verantwortlich sind und beschränkt die
Kontrollpopulation zur Festlegung des Normbereiches
auf Probanden mit „gesunden“ Werten für die o. g.
Einflussfaktoren, erhält man eine deutlich niedrigere
Grenze für den oberen Normbereich. Auf diese Weise
errechnete Werte führen zu einer deutlichen Senkung
des oberen Normbereichs der ALT auf 30U/L für
Männer und 19U/L für Frauen. Des Weiteren konnte in
einer Studie an Patienten mit Hepatitis C, deren GPTWerte vor Behandlung im Normbereich lagen, gezeigt
werden, dass die erfolgreiche Heilung der Hepatitis
zu einem deutlichen Abfall der scheinbar normalen
Werte führte und somit für diese Patienten erst der
posttherapeutische niedrigere GPT-Wert den wirklichen
Normwert und der Ausgangswert lediglich einen
normwertigen Parameter darstellt.
Das Ausmaß einer Leberwerterhöhung lässt jedoch
nicht auf die zu erwartende Komplikationsrate
schließen. In einer Studie an Hepatitis B Patienten
lag das höchste Risiko nicht bei denen, die doppelt
erhöhte Transaminasen hatten, sondern bei denen,
deren Werte zwischen dem oberen und dem doppelten
Normwert lagen. Die quantitative Viruslastbestimmung
stellt hingegen bei der Hepatitis B einen sehr guten
Prädiktor für die Krankheitsprogression dar. Bei einer
Lebererkrankung braucht man somit neben den
Transaminasen zusätzliche krankheitsspezifische
Parameter, um die Progressionsgeschwindigkeit und
somit auch das Mortalitätsrisiko abschätzen zu können.
Auch bei der Hepatitis C eignet sich der GPT-Wert nur
schlecht als Screeningparameter. So zeigten in einer
großen italienischen Studie bis zu 40% der Probanden,
bei denen eine HCV-Infektion nachgewiesen wurde,
formal normale GPT-Werte. Auch bei diesen Patienten
besteht trotz unauffälliger Leberwerte dennoch das
Risiko, schwere Stadien der Lebererkrankung zu
entwickeln – allerdings üblicherweise langsamer.
Es ist also prognostisch günstig, niedrige Werte
zu haben, dennoch schließen niedrige Werte eine
spezifische Lebererkrankung nicht aus.

Lebererkrankung vor?
Daten von zwei großen amerikanischen
Querschnittstudien zeigen eine hohe Prävalenz von
Leberwerterhöhungen in der Bevölkerung. So war beim
National US Health Nutrition Survey 1988 bei 7,9
Prozent der untersuchten Personen ein erhöhter GPTWert auffällig, wie Prof. Zeuzem, ärztlicher Direktor
der Medizinischen Klinik I an der Universitätsklinik
in Frankfurt am Main, zeigen konnte. Des Weiteren
belegten die Studien eine Abhängigkeit der Werte vom
Alter, Geschlecht und der ethnischen Zugehörigkeit.
Bei Männern waren zum Beispiel erhöhte Leberwerte
wesentlich häufiger nachzuweisen als bei Frauen.
Während die Prävalenz der GPT-Erhöhung in der
weißen Bevölkerung nur 7% betrug, lag diese bei
Amerikanern mexikanischer Abstammung bei 15%.
In großen retrospektiven und prospektiven Studien
konnte ein erhöhtes Mortalitätsrisiko bei Patienten mit
erhöhten Leberwerten gezeigt werden.
Eine Studie der Mayo-Klinik mit ca. 7.000 Patienten,
bei denen 1995 ambulant die GPT bestimmt wurde,
und deren Überleben über einen Follow-up von
10 Jahre dokumentiert wurde, zeigte, dass sich das
Sterblichkeitsrisiko fast linear zur Höhe der GPT
verhielt.
Was ist eigentlich ein normaler Wert? Werte, die vor
10 bis 20 Jahren erhoben worden sind, wurden zu
völlig anderen Laborbedingungen durchgeführt. Die
GPT wurde zum Beispiel bei 25° C Zimmertemperatur
gemessen, während sie heute bei 37° C gemessen wird.
Deshalb ist es ratsam, bei den Normwerten immer auf
den Zeitpunkt der Analyse zu schauen. Selbst wenn
man auf die aktuellen 37° C Bestimmungen schaut
und einen Blick in die Literatur wirft, stellt man fest,
dass obere Normgrenzen von 30 U/l bis 60 U/l teilweise
sogar 70 U/l zu finden sind.
Grundsätzlich gibt es verschiedene Ansätze, um eine
möglichst korrekte Definition des Normbereichs
zu erhalten. Zum einen gibt es den Ansatz der
erhöhten Sterblichkeit, bei dem man das relative
Sterblichkeitsrisiko an einer Lebererkrankung als
Funktion der GPT betrachtet. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, ein Niedrig-Risiko-Kollektiv zugrunde
zu legen, z. B. auf der Basis einer Untersuchung von
gesunden Blutspendern. Ein dritter Ansatz besteht in
einer therapeutischen Definition anhand erfolgreich an
einer Lebererkrankung behandelter Patienten.
Die meisten Labore ziehen die obere Normgrenze
heutzutage bei 50 U/l. Eine prospektive Kohortenstudie
an ca. 150.000 Individuen, welche die Mortalität
in Abhängigkeit von der Serumaktivität der
Aminotransferasen untersuchte, zeigte jedoch – obwohl
der obere Normwert hier auf nur 40 U/l festgelegt
wurde - nicht nur eine Mortalitätssteigerung im Bereich
oberhalb des oberen Normwertes, sondern auch
*

Lebererkrankungen: Hepatitis B und C – NASH*
Seit ca. 10 bis 15 Jahren gibt es in Deutschland eine
flächendeckende Impfung gegen Hepatitis B. Die
Impfquote beträgt hierzulande zwar immer noch über
90%, dennoch ist es wichtig, Prävention und Impfung
weiter voranzutreiben, um Hepatitiden und deren
Chronifizierung zu verhindern.

Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) is een aandoening die sterk geassocieerd is met insulineresistentie en wordt ook
wel de levercomponent van het metabool syndroom genoemd. Door de toenemende obesitas is er een sterke stijging te zien
van het voorkomen. NASH is het uiterste spectrum van non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Nash wordt gezien als
veroorzaker van levercirrose zonder duidelijke oorzaak.
Red.
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jedoch, dass nicht mehr als 6% der Patienten geheilt
wurden.
Durch einige Modifikationen der Therapie konnte
die Heilungsrate inzwischen jedoch verzehnfacht
werden. Hat man mit adäquater Behandlung das Virus
eradiziert, ist der Patient geheilt.
Der Erfolg einer Therapie ist immer abhängig vom
initialen Ansprechen der Therapie. Patienten, bei
denen in den ersten vier Wochen der Therapie
die Viruslast deutlich abfällt, haben bessere
Chancen als Patienten, bei denen die Viruslast nur
geringfügig abfällt. Man ist daher heutzutage dazu
übergegangen, die Dauer der Therapie vom initialen
Ansprechen abhängig zu machen, d.h. je besser das
initiale Ansprechen der Therapie, desto kürzer die
Therapiedauer.
Patienten, die nach der Therapie virusfrei sind,
gelten als geheilt und haben wieder einer der
Normalbevölkerung vergleichbare Sterblichkeit.
Für Patienten, die nach der Standardtherapie noch
nicht geheilt sind, sind die Chancen mit den zurzeit
zur Verfügung stehenden Medikamenten relativ
eingeschränkt. Man geht jedoch davon aus, dass mit
den neueren Medikamenten, die in den nächsten
Jahren auf dem Markt kommen werden, mehr
Patienten geheilt werden können und die Hepatitis
C sogar in den Bereich einer für die überwiegenden
Mehrheit der Patienten komplett heilbaren
Erkrankung rückt.
Die chronische Hepatitis B hat heute eine
Heilungsrate von ca. 30%. Bei der Hepatitis C
beträgt die durchschnittliche Heilungsrate 60%.
Mit den zukünftig zu erwartenden besseren
Heilungsmöglichkeiten wird die Diagnosestellung
immer wichtiger. Zurzeit geht man davon aus, dass
in Deutschland bei weniger als 20% der Patienten
mit Hepatitis C die Diagnose überhaupt gestellt
wurde.
Unter NAFLD und NASH versteht man eine
Verfettung der Leber, die bei der NAFLD ohne
Entzündung und bei der NASH mit einer
Entzündung der Leber einhergeht. Man schätzt,
dass ca. 25 bis 30% der Bevölkerung an einer
Leberverfettung (NAFLD) leiden. Die Leberverfettung
an sich ist in der Regel unbedenklich, kommt es
jedoch zusätzlich zu einer Entzündung der Leber,
zur so genannten Fettleberhepatitis (NASH) besteht
ebenfalls wie bei der Virushepatitis die Gefahr der
Progression zur Leberzirrhose. NASH und NAFLD
entstehen aufgrund einer Insulinresistenz und
stellen so zu sagen die Organmanifestation des
metabolischen Syndroms in der Leber dar. Hierdurch
ist auch die erhöhte Sterblichkeit bei erhöhten
GPT-Werten zu erklären, die zum einen auf einer
leberspezifischen Mortalität beruht, zum größeren
Teil wahrscheinlich aber durch die kardiovaskuläre
Mortalität im Rahmen des metabolischen Syndroms
zu erklären ist. Die NASH hat eine der Hepatitis
C vergleichbare Gesamtmortalität. Sie hat zwar
ein geringeres onkogenes Potenzial, aber in der

Eine akute Hepatitis sieht man im klinischen Alltag
eher selten. In der Regel leiden die Patienten an
einer chronischen Hepatitis, Leberzirrhose oder
entsprechenden Komplikationen.
Lebererkrankungen verursachen keine Schmerzen,
sie machen sich eher durch Müdigkeit bemerkbar.
Es ist daher sehr schwierig, die Erkrankung bereits
im Frühstadium festzustellen. Ein anderes Problem
besteht in der eingeschränkten Aussagekraft der
Leberwerte, wie Prof. Zeuzem eindringlich darlegte.
Der prädiktive Parameter, der über Progression und
Komplikationen der Hepatitis B entscheidet, ist die
Höhe der Viruslast: je höher die Viruslast, desto
schneller die Entwicklung einer Zirrhose bzw. eines
hepatozellulären Karzinoms.
Bei Patienten mit einer Fibrose oder Zirrhose bedeutet
bereits die kleinste Menge an Viruslast, den Patienten
zu behandeln. Liegt noch keine Fibrose vor, akzeptiert
man in der Regel noch eine gewisse Viruslast. Zur
Behandlung der chronischen Hepatitis B gibt es
zwei Gruppen von Medikamenten: zum einen das
Interferon und zum anderen die so genannten
Nukleosid-Nukleotid-Analoga.
Patienten, bei denen das HBs-Antigen positiv ist, aber
keine HBV-DNA im Blut nachweisbar ist –so genannte
asymptomatische HBs-Antigenträger – weisen eine
normale Lebenserwartung auf und sind auch in
ihrer Lebensqualität nicht beeinträchtigt. Selbst
Patienten mit minimaler Fibrose aber hoher Viruslast
haben nach Herabsetzung der Viruslast ein normales
Risiko. Werden sie hingegen nicht oder nicht richtig
behandelt, steigt das Risiko.
Das Ziel jeder Therapie sollte es daher sein, nahezu
alle Patienten auf nicht-nachweisbare HBV-DNA
Spiegel herunterzubringen. Um dabei die Entwicklung
von Resistenzen zu verhindern, greift man hierbei
in der Regel auf Nukleosid-Nukleotid-Analoga mit
hoher antiviraler Potenz zurück. Nur noch sehr
wenige Patienten werden heutzutage mit Interferon
behandelt.
Studien, welche den Vorgang der Fibrosierung in der
Leber und somit das Risiko einer Leberzirrhose bei mit
Hepatitis C Infizierten in Abhängigkeit von der Dauer
der Infektion untersucht haben, haben gezeigt, dass
es hier nicht zu einer linearen Progression kommt,
sondern zu einer akzelerierten Progression im Alter.
Hat sich jemand bereits in jungen Jahren infiziert,
dauert es in der Regel Jahrzehnte, bis ein Übergang in
die Leberfibrose beginnt. Infiziert man sich später, ist
die Progressionsgeschwindigkeit wesentlich schneller.
Dies bedeutet: Unabhängig davon, ob sich jemand
mit 20 Jahren oder erst mit 50 Jahren infiziert hat,
beginnt der Übergang zur Leberfibrose in der Regel im
Alter von 60 bis 70 Jahren.
Inzwischen hat man gute Fortschritte in der Therapie
der Hepatitis C gemacht. Die Zulassung für Interferon
zur Therapie der Hepatitis C erfolgte damals auf
dem Boden der Normalisierung der Transaminasen,
man konnte bei 25% der Patienten dauerhaft die
Leberwerte bessern. Retrospektiv weiß man heute
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Progression zur Leberfibrose gibt es bei diesen beiden
Erkrankungen keinen wesentlichen Unterschied.
Therapiemöglichkeiten bestehen vor allem
in Lebensstil-Anpassungen, insbesondere in
körperlicher Aktivität und Gewichtsreduktion.
Bei Patienten mit einem BMI über 40 sind auch

bariatrische Operationen zur Gewichtsreduktion in
Erwägung zu ziehen, da sie nachweislich nicht nur
zu einer Fibroseregression, d.h. zu einem Rückgang
der NASH führen, sondern sich tatsächlich auch
positiv auf die Mortalität auswirken. Der Stellenwert
von Medikamenten ist derzeit unklar.

Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg te Amsterdam
2009/099

(ingekort door de redactie)
In januari 2008 zijn klaagster en H op eigen initiatief
naar de kinderkliniek in Oostenrijk gegaan voor de
door hen gewenste behandeling van patiëntje. Tijdens
een telefonisch consult op 7 februari 2008 heeft
klaagster F geïnformeerd over de in Oostenrijk gestarte
behandeling van patiëntje. F heeft toen haar zorgen
over deze behandeling naar klaagster toe uitgesproken
en heeft die zorgen ook besproken binnen het team
van algemeen pediaters. Tevens heeft zij met de
huisarts gesproken en hem verzocht het gewicht van
patiëntje in de gaten te houden. Er is toen door F geen
concrete vervolgafspraak gemaakt. In juli 2008 is door
F een nieuwe afspraak gemaakt met patiëntje voor 18
september 2008.

Het college heeft het volgende overwogen en beslist
omtrent de op 26 maart 2009 binnengekomen klacht
van A, klaagster, tegen C, revalidatie-arts, wonende te
D en thans werkzaam te E.
1. Het verloop van de procedure.
(…)
2. De feiten.
Op grond van de stukken en hetgeen ter terechtzitting
heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden
uitgegaan:

Patiëntje heeft vanaf april 2007 het medisch
kinderdagverblijf L bezocht. Op 26 augustus 2008
heeft de directeur van L F telefonisch benaderd
over patiëntje. De directeur heeft F tijdens dit
gesprek verteld dat de verpleegkundigen van L zich
ernstig zorgen maakten over patiëntje. Hij was sterk
vermagerd, suf en apathisch. Na telefonisch overleg
met de huisarts en een vertrouwensarts van het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) heeft F op 27
augustus 2008 H verzocht om eerder met patiëntje naar
de polikliniek te komen dan op het geplande consult
van 18 september 2008. H vond dat niet nodig.

Klaagster en H zijn de ouders van I, geboren op 24
maart 2006, hierna patiëntje te noemen. Patiëntje was
bij zijn geboorte prematuur en dysmatuur. Hij had
multipele aangeboren afwijkingen en een ernstige
psychomotore retardatie met een onbekende diagnose.
Vanaf zijn geboorte kreeg hij sondevoeding toegediend.
Vanaf 7 december 2006 is patiëntje onder behandeling
geweest van F, die als kinderarts werkzaam is in J.
In september 2007 hebben klaagster en H aan F
verzocht om een verwijzing naar een gespecialiseerde
kinderkliniek in Oostenrijk, voor een behandeling
genaamd “controlled starvation”, waarbij kinderen
van de sondevoeding ontwennen. Na consultatie
van vier leden van het hongerprovocatieteam
binnen het J, de behandelend kinderneuroloog en
een kindergastro-enteroloog in K, heeft F de ouders
meegedeeld dat patiëntje niet geschikt lijkt voor de
door hen gewenste behandeling. Daarbij heeft zij de
ouders aangeboden patiëntje te laten beoordelen door
het hongerprovocatieteam in J. De ouders hebben dit
aanbod afgewezen.
GAVscoop, jaargang 16, nummer 3, december 2010

F heeft vervolgens overlegd met G, die als afdelingshoofd werkzaam is op de kinderafdeling van J, een
andere kinderarts en een vertrouwensarts van het
AMK. Laatstgenoemde beschouwde de situatie van
patiëntje als zeer ernstig. F heeft daarop H nog een keer
uitgenodigd voor een consult op 9 september 2008.
Daarbij is hem meegedeeld dat als hij niet zou komen
een melding aan het AMK zou volgen. H deelde daarop
mee niet eerder dan op 18 september te zullen komen.
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klaagster en H tijdelijk te schorsen in de uitoefening
van het ouderlijk gezag en N, locatie O, te benoemen
als voogd voor de duur van de voorlopige voogdij.
Tevens heeft de RvK gevraagd de maatregel uit te
laten voeren door P, afdeling jeugdbescherming. De
kinderrechter heeft de gevraagde schorsing op 12
september 2008 uitgesproken. Door P is vervolgens als
voorlopig voogd aangewezen Q.
Patiëntje is op 12 september 2008 gedwongen
opgenomen in R en is vervolgens op 15 september
2008 overgeplaatst naar het J. Na deze opname heeft
Q aan verweerder, in zijn hoedanigheid als medisch
adviseur van de P, om advies gevraagd. In een email
van 18 september 2008 heeft verweerder aan Q onder
meer het volgende vermeld:

Op 5 september 2008 heeft F een melding gedaan bij
het AMK.
Het AMK heeft vervolgens de Raad voor de Kinderbescherming (RvK) verzocht een onderzoek in te
stellen. Op 9 september 2008 heeft G patiëntje gezien
in het bijzijn van M van de RvK. Tijdens zijn onderzoek
is G tot de slotsom gekomen dat er geen sprake was van
een acute levensbedreigende situatie. Hij heeft echter
wel een chronische ernstige ondervoeding vastgesteld,
waarvoor op korte termijn nadere diagnostiek en
behandeling moest plaatsvinden. G heeft geadviseerd
patiëntje op korte termijn op te nemen in een
ziekenhuis voor nader onderzoek en behandeling.
De RvK heeft de kinderrechter vervolgens verzocht

“Geachte Heer Q,
Wij overlegden over bovengenoemde patiënt.
…
Onder invloed van sondevoeding is het gewicht toegenomen in het eerste levensjaar tot 9,5 kg. Ouders hebben
voor behandeling door een Oostenrijkse arts gekozen, en het staken van de sondevoeding. Sindsdien is het gewicht
achteruitgegaan tot 7 kg bij opname in J recent. De verwachting voor de toekomst is dat de voedingsproblemen
zullen voortduren, verbetering gaat altijd heel geleidelijk in de tijd. Ik adviseer ziekenhuisopname totdat het
lichaamsgewicht van I weer binnen de 5e percentiel van de groeicurve valt. Daarna is ontslag naar huis mogelijk,
indien de ouders accoord gaan met voortgezette OTS met begeleiding en kindergeneeskundige controles, en een
normale toename van het lichaamsgewicht in de tijd voor ten minste 6 maanden
…
C
Kinder revalidatiearts
C,
Pediatric Physiatrist
Department of Rehabilitation Medicine
J …”

zwaar gehandicapt kind met een onbekende
diagnose zonder hem te kennen;
3. een onjuist, ongefundeerd en voor patiëntje
schadelijk advies heeft gegeven.

Klaagster heeft tijdens een afsluitend gesprek met de
RvK kennisgenomen van deze email van verweerder,
die kennelijk door Q aan de RvK is verstrekt.
Op 22 september 2008 heeft de kinderrechter de
voorlopige schorsing van het gezag van de ouders over
patiëntje opgeheven. De RvK heeft blijkens het rapport
van 28 januari 2009 besloten af te zien van verdere
raadsbemoeienis. Patiëntje is inmiddels bij K in
behandeling. Ter zitting heeft klaagster meegedeeld dat
patiëntje weer sondevoeding toegediend krijgt.

4. Het standpunt van verweerder.
Verweerder heeft de klacht en de daaraan ten
grondslag gelegde stellingen bestreden. Voor zover
nodig wordt daarop hieronder ingegaan. Primair heeft
verweerder gesteld dat de klacht niet-ontvankelijk
verklaard dient te worden omdat de klacht geen
betrekking had op enig handelen of nalaten in strijd
met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te
betrachten jegens patiëntje en of zijn ouders. Hij heeft
als medisch adviseur van P op basis van de stukken en
informatie van de behandelende artsen zich slechts
een oordeel gevormd over de vraag of de ingezette
behandeling adequaat was. Verweerder was als
medisch adviseur niet betrokken bij de behandeling
van patiëntje. Van een direct patiëntencontact en/
of medisch handelen is volgens hem geen sprake
geweest.

3. Het standpunt van klager en de klacht.
De klacht houdt zakelijk weergegeven in dat
verweerder:
1. niet is opgetreden als medisch adviseur van
de P, maar als revalidatiearts, verbonden aan J;
klaagster meent dat verweerder niet onafhankelijk
en objectief was, nu hij de handelwijze van zijn
collega’s in het J heeft beoordeeld;
2. Q heeft geadviseerd zonder patiëntje te hebben
gezien; klaagster acht het onbegrijpelijk dat
verweerder een advies heeft gegeven bij een dermate
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5. De overwegingen van het college.

in dit geval onduidelijkheid. Het is in het algemeen
van belang dat de opdrachtgever de vraagstelling
zorgvuldig formuleert en de opdrachtnemer pas
aan de slag gaat indien de vraagstelling duidelijk is
vastgelegd. Het college stelt vast dat het hier ging om
een patiëntje dat ernstig gehandicapt was en leed aan
multipele afwijkingen met een onbekende diagnose.
Voor hem gold ook niet de normale groeicurve van
leeftijdsgenootjes. Op grond van deze omstandigheden
is het college van oordeel dat het in dit geval
zorgvuldig was geweest als verweerder patiëntje ook
had gezien en niet alleen op basis van de stukken en
de foto’s had geoordeeld. Voorts heeft verweerder - al
of niet gevraagd - ook een behandeladvies gegeven.
Het college is van oordeel dat voor zover verweerder
in zijn rol als medische adviseur daartoe al kon
en mocht overgaan, het zeker noodzakelijk was
geweest om patiëntje te zien, alvorens een zorgvuldig
behandeladvies te kunnen geven. Verweerder heeft
onzorgvuldig gehandeld door dat niet te doen.
Dit klachtonderdeel is derhalve eveneens gegrond.

Voorop moet worden gesteld dat het beroep van
verweerder op de niet-ontvankelijkheid van de klacht
faalt. Op grond van artikel 47 juncto artikel 1 wet
BIG kan slechts geklaagd worden over handelingen
op het gebied van de individuele gezondheidszorg die
rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en
ertoe strekken diens gezondheid te bevorderen of te
bewaken, dan wel te beoordelen. Dat laatste was hier
het geval, omdat verweerder door te adviseren over
de ingezette behandeling, daarmee ook impliciet de
gezondheidssituatie van patiëntje heeft beoordeeld.
Daar komt bij dat verweerder ook een behandeladvies
heeft gegeven door ziekenhuisopname te adviseren
tot het lichaamsgewicht van patiëntje weer binnen de
5e percentiel van de groeicurve valt. De handelwijze
van verweerder valt derhalve onder het bereik van
het medisch tuchtrecht. Klaagster heeft ook een
rechtstreeks belang om de handelwijze van verweerder
in deze aan de tuchtrechter voor te leggen.

Ad 3:
Nog los van de vraag of de inhoud van het advies
onjuist en ook schadelijk is voor patiëntje, zoals
klaagster heeft gesteld, is, gelet op het hiervoor
overwogene, vast komen te staan dat het advies niet
met de vereiste mate van zorgvuldigheid is opgesteld.
Ook voldoet het rapport cq het advies niet aan de
daarvoor door het Centraal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg gehanteerde criteria. Verweerder
heeft alleen al om die redenen in deze onzorgvuldig
gehandeld. Het voorgaande betekent derhalve dat ook
dit klachtonderdeel gegrond is.

Ad 1:
Op basis van de stukken, de inhoud van de hiervoor
gedeeltelijk weergegeven email en het onderzoek van
de RvK, valt af te leiden dat verweerder is opgetreden
als medisch adviseur van P en in die hoedanigheid
advies heeft gegeven aan Q. Het college is van
oordeel dat verweerder onjuist en onzorgvuldig heeft
gehandeld door zich in de email te presenteren als
kinder revalidatiearts verbonden aan J. Daarmee heeft
verweerder verwarring en onduidelijkheid veroorzaakt
ten aanzien van zijn rol en functie. Juist nu een zeer
ingrijpende maatregel als schorsing uit het ouderlijk
gezag aan de orde was, had elke onduidelijkheid naar
alle betrokkenen toe moeten worden vermeden. Voorts
is ook de onafhankelijkheid van verweerder als medisch
adviseur onvoldoende gewaarborgd. Verweerder
heeft immers feitelijk het handelen van zijn collega’s,
eveneens werkzaam bij J, getoetst. Hij stond derhalve
naar objectieve maatstaven bezien onvoldoende vrij
tegenover zijn collega’s om als onafhankelijk medisch
adviseur op te kunnen treden. Verweerder had elke
schijn van belangenverstrengeling dienen te vermijden
en er goed aan gedaan te verwijzen naar een andere
onafhankelijke medisch adviseur. Dit klachtonderdeel
is derhalve gegrond.

De conclusie van het voorgaande is dat de klacht in al
haar onderdelen gegrond is.
(…)
6. De beslissing.
Het Regionaal Tuchtcollege waarschuwt verweerder.
Bepaalt voorts dat de beslissing (...) aan (...) Tijdschrift
voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken (...) zal worden aangeboden.
Aldus gewezen op 22 juni 2010 door:
mr. T.L. de Vries, voorzitter,
A.G. Ketel, M. Bakker en P. Beker, leden-arts,
mr. R.M.S. van Berkestijn-Doppegieter, lid-jurist,
mr. M. Bleeker-Hemmes als secretaris,
en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van
17 augustus 2010 door de voorzitter in aanwezigheid
van de secretaris.

Ad 2:
Voor een medisch adviseur is het niet altijd nodig
“patiënten” te zien. Soms kan uitsluitend op basis van
de stukken een advies worden gegeven. Het kan echter
voor een goede beoordeling soms ook noodzakelijk zijn
patiënten te zien en op basis van eigen bevindingen
een oordeel te vormen. Dat laatste hangt veelal af van
de opdracht en van de (gerichte) vraagstelling. Over
de inhoud van de vraagstelling aan verweerder bestaat
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DE WERELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT ANOUKS

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. Bijvoorbeeld 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 financiële 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.
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Niemand is perfect

Traumatologie
Het vergeten specialisme

Dr. A.C.L. Grubben, dr. D. Kaulesar Sukul, dr. A.G.A. Spelde en dr. F.A.J.M. van den Wildenberg*

Inleiding

definitie uitsluitend door traumatologen behandeld en
geopereerd.

Een medisch specialistische discipline, die bij medisch
adviseurs en letselschade-juristen onderbelicht is
gebleken, is de traumatologie ook wel traumachirurgie
geheten.

Nederland kent 11 traumacentra en 3 brandwondencentra, geleid door chirurg-traumatologen.
In de meeste grote centra functioneren handletselteams, waarin traumachirurgen zitting hebben. Er
zijn 3 grote academische klinieken voor operatieve
wervelkolomchirurgie door traumachirurgen.
Nederland telt 8 hoogleraren traumatologie en er zijn
7 centra voor de 2-jarige vervolgopleiding
traumatologie, in aansluiting op de opleiding tot
chirurg. Hierna mag men zich chirurg-traumatoloog/
traumachirurg noemen.
De Nederlandse Vereniging voor Traumatologie
telt 450 chirurgische leden. De Vereniging
houdt wetenschappelijke congressen, stimuleert
wetenschappelijk onderzoek, financiert de publicatie
van proefschriften en is een belangrijke gesprekspartner
van de overheid.
Op instigatie van de Nederlandse Vereniging voor
Traumatologie werden er door de overheid 11,
door chirurgen geleide, traumacentra in Nederland
aangewezen. Deze traumacentra hebben gemiddeld 5-7
traumachirurgen in dienst. Samen met de ANWB en de
overheid werden de traumahelicopters geïntroduceerd
en geïnstalleerd.
Nederlandse chirurgen participeren in nauw overleg
met de GGD en het ambulancevervoer in helicoptertraumateams, crashteams, mobiele medische teams en
in regionale rampenplannen en oefeningen.
Door traumachirurgen werd het op Amerikaanschirurgische leest geschoeide ATLS (Advanced Trauma
Life Support) op alle Nederlands SEH-afdelingen
geïntroduceerd.

Al jaren bestaat de gewoonte om bij letsels van het steunen bewegingsapparaat aan orthopedisch chirurgen te
verzoeken een expertise te verrichten. Voor handletsels
worden plastisch chirurgen als expert aangezocht en
bij wervelfracturen worden orthopedische of neurochirurgische expertises aangevraagd.
Daardoor ontstaat ten onrechte de indruk dat deze
aandoeningen het specifieke werkterrein van genoemde
disciplines zijn.
De organisatie van de zorg voor
ongevalsslachtoffers
Tachtig procent van alle letsels in Nederland wordt
behandeld (conservatief én operatief) door chirurgen,
gespecialiseerd in traumatologie. Deze traumachirurgen
behandelen aangezichtsletsels, nekletsels, thoraxen buiktraumata, wervelfracturen, bekkenletsels,
heupfracturen, intra-articulaire fracturen van
bovenste en onderste extremiteiten, brandwonden,
vingerfracturen en andere handletsels.
In de ons omringende landen Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, België en Frankrijk bestaat een identieke
situatie. In de Duitssprekende landen zijn letsels het
specifieke domein van de Unfallchirurgie (sinds twee
jaar bestaat er in Duitsland geen opleiding orthopedie
meer en het vakgebied orthopedie heeft nooit een rol
gespeeld bij de behandeling van ongevalsslachtoffers).
Nederlandse traumatologen doen arthroscopieën,
plaatsen kophalsprothesen, behandelen brandwonden,
bedrijven microchirurgie, opereren zowel vingerfracturen, bekkenfracturen als wervelfracturen, doen
huidtransplantaties en wekedelenreconstructies,
behandelen pseudo-arthrosen, botinfecties en
verrichten arthrodeses.
Alle multitraumapatiënten in Nederland worden per

Ontwikkelingen in de traumatologie
De plaatosteosynthese, de intramedullaire pen-osteosynthese en de fixateur externe zijn alle chirurgische
uitvindingen. De principes van de AO-osteosynthese
(Aktiengemeinschaft für Osteosynthesenfragen) werden
door Zwitserse chirurgen geformuleerd en over de hele
wereld uitgedragen.

* Dr. A.C.L. Grubben, algemeen chirurg, traumachirurg en medisch adviseur, dr. D. Kaulesar Sukul, chirurg-traumatoloog n.p.
en medisch adviseur, dr. A.G.A. Spelde, chirurg-traumatoloog n.p. en medisch adviseur,
dr. F.A.J.M. van den Wildenberg, chirurg/traumatoloog n.p. en medisch adviseur.
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In Nederland ontwikkelde hoogleraar chirurgie
Wittebol een van de eerste kophalsprothesen,
hoogleraar chirurgie Haarman ontwierp een fixateur
externe en hoogleraar Lemmens introduceerde de
intramedullaire pen.
Andere grote namen op het gebied van de traumachirurgie in Nederland zijn: Goris, Stapert, Binnendijk,
Ponsen, Van der Werken, Raaijmakers en Marti (beiden
waren oorspronkelijk Unfallchirurgen).
Zij hebben aan de wieg gestaan van thans algemeen
aanvaarde principes van directe resuscitatie on the spot
(“the golden hour”), directe operatieve stabilisatie van
alle pijpbeen-fracturen bij multitraumapatiënten ter
voorkoming van vetembolie, ARDS (Adult Respiratory
Dystress Syndrome) en MOF (Multiple Organ Failure),
de profylactische 4-loge-fasciotomie ter voorkoming
van het compartimentsyndroom en de oefenstabiele
osteosynthese als alternatief voor vervroegde posttraumatische arthrose.
In de afgelopen 40 jaar zijn er onder hun leiding
tientallen traumatologische proefschriften en
honderden publicaties verschenen over: shock,
behandeling van multitraumapatiënten, intramedullaire osteosynthesen, posttraumatische dystrofie,
operatieve therapie van hand- en polsfracturen,
operatieve therapie van intra-articulaire fracturen,
complicatie-registratie in de traumatologie,
kruisbandreconstructies, operatieve therapie van
bekkenfracturen, kwaliteit van de opvang van
traumapatiënten, ernstige wekedelenletsels etc.
Al deze evaluaties gebeurden aan de hand van
scoringssystemen die direct bij binnenkomst van de
patiënt werden gehanteerd, b.v. voor multitraumapatienten, voor gecompliceerde fracturen, voor weke
delenletsels etc.

tijd uitgevoerd: de kaakchirurg opereert een
Le Fortfractuur, terwijl de traumatoloog het femur
fixeert. Of de uroloog repareert de blaasruptuur, waarna
de traumatoloog het bekken stabiliseert.
Steeds wordt de volgorde en het beleid door de
traumatoloog gecoördineerd.
Reeds lang geleden werd door traumachirurgen
aangetoond dat vroegtijdige stabilisatie van alle
pijpbeenfracturen latere problemen zoals ARDS en MOF
kan reduceren. Soms wordt er vanwege de onstabiele
situatie voor gekozen om eerst een externe fixatie aan
te brengen op femur, tibia en/of humerus en pas in
latere instantie (d.w.z. na stabilisatie) over te gaan tot
een definitieve osteosynthese door middel van intramedullaire pen of plaat.
Nadat hij alle noodzakelijke fracturen heeft
gestabiliseerd zodat de multitraumapatiënt verplegingsstabiel is, biedt de traumatoloog zijn patiënt aan de
intensive care aan. De traumatoloog begeleidt het
transport, de aankomst en de opname en verzorgt
de overdracht aan IC-arts en verpleging. Hij licht ze
in over de diagnostische bevindingen, de operatieve
verrichtingen, eventueel vervolgonderzoek en
toekomstige risico’s.
Tot slot volgt hierna nog een gesprek met de partner,
ouders, kinderen of familieleden.

Op de meeste SEH-afdelingen van Nederlandse
ziekenhuizen wordt gewerkt door assistent-chirurgen
en de chirurg-traumatoloog is het medisch hoofd van
deze afdeling.
Hij doet het ochtendrapport waarbij alle röntgenfoto’s
van de vorige avond en nacht worden gereviseerd, hij
superviseert en bewaakt de kwaliteit van de geboden
zorg en voert het overleg met de directie, de verpleging
en met de andere specialistische disciplines.
Vanuit de SEH-afdeling regelt de traumachirurg de
operatieve behandeling van de traumapatiënt.

Het zal duidelijk zijn dat dergelijke acties, van brancard
tot IC-bed, vele uren in beslag nemen.
Wanneer er sprake is van meerdere slachtoffers die
bij een ongeval betrokken waren, is het soms nodig
om extra traumateams op te roepen, waarbij er ook
meerdere operatiekamers in bedrijf worden genomen.
Een traumacentrum krijgt gemiddeld 150 tot 300
multitraumapatiënten per jaar aangeboden.
Dat betekent niet dat het op andere momenten rustig
is. De operatiekamer is ’s avonds en ’s nachts regelmatig
in gebruik om geïsoleerde sport- en ongevalletsels te
opereren. Het is niet ongewoon dat een traumatoloog
die dienst heeft op een avond en nacht 4 of 5
verschillende fractuurpatiënten opereert (trauma’s
ontstaan vaak als het donker is).
De traumachirurg doet zelf de diagnostiek, vraagt
röntgenonderzoek aan, beoordeelt zelf de röntgenfoto’s
zonder dat daar een röntgenoloog aan te pas komt
en opereert aansluitend direct het letsel, voordat
hematoom en zwelling een operatie op korte termijn
onmogelijk maken.

Bij patiënten met meervoudige letsels coördineert
hij de resuscitatie en stabilisatie op de SEH-afdeling
volgens het ATLS-principe. Er wordt tevens een
standaard röntgenprogramma uitgevoerd, bestaande
uit X-thorax, X-bekken, X-cwk, X-thwk en X-lwk,
aangevuld met echo en eventueel CT-scan.
De traumachirurg bepaalt hierna de volgorde van
de (operatieve) therapie: eerst neurochirurg of eerst
spoedlaparotomie? Soms worden operaties tegelijker-

Overdag bestaan zijn werkzaamheden uit:
ochtendrapport op de SEH, chirurgische overdracht
met de overige chirurgen en assistenten, visite lopen
op de afdeling, traumapolikliniek en gipspolikliniek,
participatie in een gezamenlijk handletselspreekuur,
multidisciplinair spreekuur met de revalidatiegeneeskunde, IC-bespreking en supervisie op de
SEH-afdeling. Daarnaast zijn er grotere en kleinere
operatieve behandelingen. Het betreft hier electieve

Het werkterrein van de traumatoloog
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ingrepen aan het steun- en bewegingsapparaat.
Poliklinische ingrepen betreffen carpaal-tunnelsyndroom, tennisellebogen e.d.
Bij dagcentrumingrepen onder narcose worden vaak
arthroscopieën verrricht of osteosynthesematerialen
verwijderd, peesre-inserties of bandplastieken verricht,
Dupuytren-operaties gedaan etc.
Ingrepen op de operatiekamer overdag bestaan
uit: plaatosteosynthesen van intra-articulaire
fracturen, intramedullaire penosteosynthesen
(eventueel na verwijderen van een fixateur
externe), andere secundaire ingrepen bij
multitraumapatiënten, huidtransplantaties bij
brandwonden of na fasciotomieën, wekedelenreconstructies, re-osteosyntheses in verband met
pseudo-arthrose vorming of vertraagde consolidatie,
saneringsoperaties bij sterk verontreinigde wonden,
botinfecties of geïnfecteerde osteosyntheses,
arthrodesen, plaatsing van kophals-prothesen en
acute ingrepen bij traumapatiënten die overdag zijn
aangeboden.
Buiten dat alles vindt er nog overleg plaats met de
directie van het ziekenhuis, met andere disciplines,
hoofden van afdelingen etc. En soms blijft er nog tijd
over voor onderwijs en onderzoek.

In de praktijk is de inbreng van chirurgtraumatologen/traumachirurgen bij de afwikkeling
van letselschadezaken heel summier. Verwonderlijk,
als je bedenkt dat de complete organisatie rondom de
medische zorg voor ongevalsslachtoffers in Nederland
door chirurgen wordt behartigd.
Zoals eerder gezegd: 80% van alle letsels veroorzaakt
door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen,
ongevallen in en rondom het huis en door sport,
wordt door traumachirurgen verzorgd. Dit betekent
dat overige disciplines zoals orthopedische chirurgie,
plastische chirurgie, neurochirurgie etc. slechts 20%
van deze letsels behandelen. Toch wordt er bij de
beoordeling van de personenschade ten onrechte van
uitgegaan dat letsels van extremiteiten, wervelkolom,
bekken, huid, aangezicht en handen het specifieke
werkterrein van juist deze disciplines is.
In Nederland heeft de chirurg-traumatoloog
de meeste ervaring in de behandeling van
fracturen, multitrauma, brandwonden, huid- en
wekedelenletsels en handletsels.
Tot besluit
Wij hopen dat wij u met het bovenstaande overzicht
enthousiast hebben gemaakt voor en inzicht hebben
gegeven in het werkveld van de traumatoloog.
Traumatologie betekent overdag en ‘s nachts onder
soms moeilijke omstandigheden snel beslissingen
nemen, diagnoses stellen, therapieplannen maken,
therapeutisch handelen, prognoses inschatten,
opereren en nabehandelen.
Traumatologie is topsport en betekent bloed, zweet
en tranen. Maar het levert ook heel veel voldoening,
kennis en ervaring op. Wij kunnen het weten.

Traumatologie en letselschade
Welke betekenis heeft de traumatologie voor de letselschade?
Tot nu toe is die inbreng heel bescheiden.
De organisatorische aspecten, adviezen en
richtlijnontwikkeling verlopen via de commissie
Chirurg en Recht van de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde. Hierin hebben enkele ervaren
expertiserende chirurgen zitting.

(Advertentie)
Praktiserend internist, R.G.A., is in verband met de beëindiging van zijn huidige positie bij de verzekeringsmaatschappij per 1 november 2010 beschikbaar als medisch adviseur.
Reacties via: terwteman@jvg.nl of 06 - 51 28 33 90
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J. Bronsema benoemd tot Erelid
Jan Bronsema is door de Algemene Ledenvergadering
14 september 2010 benoemd tot Erelid van de
GAV. De door de Voorzitter bij deze gelegenheid
opgenoemde lijst van activiteiten die Jan afgelopen
jaren ten behoeve van de GAV heeft verricht was
indrukwekkend. Met name alle inspanningen
op onderwijsgebied om te komen tot verdere
“Professionalisering” en “Academisering”.
Jan heeft hier onder andere aan bijgedragen door een
belangrijke rol te spelen bij de totstandkoming van
een Kenniscentrum, de Beroepscode en de nieuwe
opleiding tot RGA.
Jan benadrukte in zijn dankwoord dat al hetgeen in
gang is gezet nooit zover gekomen zou zijn zonder al
het werk van voorgangers, zonder de inspanningen
van collega-commissieleden en zonder de inbreng van
menigeen binnen het bestuur.

De SBVO en de redactie van GAVscoop zijn op zoek naar nieuwe leden!
Omdat binnenkort enkele leden de SBVO en de redactie gaan verlaten zoeken wij op korte termijn vervanging
waarbij onze voorkeur uitgaat naar iemand die werkzaam is geweest in de behandelende sector.
De tijdsbelasting is erg te overzien: zo’n zes maal per jaar is er een redactievergadering, op een prima bereikbare
locatie te Naarden, doorgaans van 13.00-15.30 uur.
Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van internet voor de redactionele activiteiten bij het verzorgen
van de jaarlijkse 3 à 4 afleveringen van ons tijdschrift.
Behalve GAVscoop staat ook gezelligheid bij ons hoog in het vaandel.
Als u belangstelling heeft kunt u een van de redactieleden benaderen of contact opnemen met de redactie via
het e-mailadres GAVscoop@GAVscoop.nl.

GAVscoop, jaargang 16, nummer 3, december 2010

90

Het XVIIIe EUMASS/UEMASS congres
Samenvatting, het volledige artikel is te vinden op gav.nl

Het XVIIIe EUMASS/UEMASS congres vond dit jaar
van 23-25 september jl. plaats in Berlijn. Doordat
dit congres door onze Duitse zustervereniging in
samenwerking met de Duitse verenigingen voor
Epidemiologie en Sociale Geneeskunde en Preventie
werd georganiseerd was preventie het Leitmotiv. De
verzekeringsgeneeskunde kwam echter ook wel degelijk
in brede zin aan bod.

(GAV, NVVG en WVV). Abstracts en presentaties
zullen, indien daarvoor toestemming is gegeven, op de
EUMASS-website worden geplaatst.
Alhoewel organisatorisch niet vlekkeloos verlopen,
heeft dit congres de mogelijkheid geboden om kennis
en ervaringen in ons vakgebied uit te wisselen en om
over de grenzen heen te kijken.
Zoals gebruikelijk werd aan het einde van het congres
reeds het volgende congres aangekondigd. Dit zal
van 14-16 juni 2012 in Padua, Italië plaatsvinden.
Misschien goed om die data alvast te noteren.
Om van de onvolkomenheden van het afgelopen
congres te leren en het volgende congres nog boeiender
te maken heeft al een eerste overleg met de Italiaanse
congrescommissie plaats gevonden. Wij kijken nu al uit
naar Padua!

Na een inspirerende openingsceremonie ging
het congres inhoudelijk van start met een reeks
plenaire bijeenkomsten, parallelle workshopsessies en posterpresentaties over uiteenlopende
verzekeringsgeneeskundige onderwerpen. Daarbij was
zowel aandacht voor onderzoek als voor de dagelijkse
praktijk in ons brede vakgebied. Nederland en
Vlaanderen hebben hun steentje bijgedragen met een
flink aantal goede presentaties. Zie voor een uitgebreid
verslag van het congres de website van de verenigingen
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Colofon

Agenda

GAVscoop

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

Tijdschrift voor Geneeskundig
Adviseurs in particuliere
Verzekeringszaken

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

Redactie

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

Mw. G.A. van Beelen
Mw. N.W.M. van Cappellen-de Graaf
S.J.H. Eggen
W.G. Fontein
J.J. Meulenkamp
F.S.L. Schmidt (penningmeester)
M.L.A. Schotel (secretaris)
Mw. G.A. van Strien
K. de Wilde (hoofdredacteur)

hierbij: locatie, datum, kosten, titel, organisator, doelgroep, adres en
telefoonnummer waar informatie kan worden opgevraagd en eventuele
bijzonderheden.

2011
18 januari

GAV: Ledenvergadering
Locatie: TVM, Hoogeveen
Info: volgt.

3 februari

Nascholing Noord:
Nascholingsdag: Chronische ziekte en
participatie.
Wat helpt en wat niet?
Locatie: De Lawei, Drachten
Info: www.nascholingnoord.nl.

Redactieadres
Stichting tot Bevordering
Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek
p/a Busselterweg 13
7973 KN Darp
email GAVscoop@GAVscoop.nl
internet : http://www.GAVscoop.nl

Uitgave
2013
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Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek

26 - 29 mei
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