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Van de redactie
Enige maanden geleden bracht ik een bezoek aan
de kapper, voor het gemak zal ik hem verder Alex
noemen. Hij heeft een piepklein eenmanszaakje in
het centrum van een middelgrote stad, maar ziet
zichzelf graag als dorpskapper: hij heeft een kring van
trouwe klanten met wie hij lief en leed deelt. Vrijwel
alles wordt besproken, of het nu over het maken van
maaltijdsalades, over de teken van zijn hond of over
wereldeconomie gaat.

Ik raapte mezelf bij elkaar en veinzend dat het geen
indruk op mij gemaakt had, zei ik: ‘Ik weet alleen
niet of ik het wel leuk ga vinden, ik vind het zo privé.
Ik hoef niet per se te weten dat die en die persoon
aan de hutspot zit of op weg is naar de sportschool.
Het interesseert mij eigenlijk niet en het gaat mij niet
aan.’
‘Of doe jij dat ook?’, richtte ik mij tot Tim, ‘Vind jij
dat wel leuk?’
Tim: ‘Ja, ik doe dat ook, ik wil juist graag dat iedereen
alles van mij weet. Maar voor de oudere generaties
ligt dat anders, die houden daar niet zo van.’
Dat was klap twee.

Hij was net klaar met de gebruikelijke behandeling
toen er een vrouw met een jongen van een jaar of tien
binnenkwam. Uit de begroeting van Alex bleek dat
het een zekere Marijke en haar zoon Tim betrof. Een
enkele blik op Tim was voldoende om te beseffen dat
het hier ging om iemand die het ver zou schoppen (tja,
wat is ver?), hij had de zelfverzekerde blik van iemand
die de wereld dóór had en zich niets wijs zou laten
maken. Een geboren politicus. Alleen zijn grote, wilde
bos haar deed iets af aan dat beeld, maar daarvoor zat
hij dan ook bij de kapper.

Ik, die tot dan toe alle mogelijke kunstgrepen had
ingezet om mijn ware leeftijd te verhullen, werd in
één seconde door een jongen van tien ontmaskerd als
een oud, zielig vrouwtje dat eigenlijk niet meer van
deze wereld is.
Ik lachte wat beteuterd, betaalde en begaf mij
huiswaarts.

In overleg met zijn moeder en Alex nam hij als eerste
plaats in de kappersstoel en besprak met de kapper
hoe zijn haar geknipt moest worden. Hij zei dat hij de
laatste keer erg tevreden geweest was en dat het iets
dergelijks moest worden, maar dat Alex de vrijheid had
om zich te laten gaan. Die was daar duidelijk erg mee
in zijn schik.

In de dagen erna speelde het gesprekje met Tim mij
steeds door het hoofd. Ik kwam tot de conclusie dat ik
de waarheid onder ogen moest zien: de tijd verstrijkt
en ik behoor langzamerhand tot een generatie waar
wat meewarig tegenaan gekeken wordt. Ik ben niet
zielig, maar wel een beetje oud.
Dat is dan ook de reden dat ik een stapje terug zet
binnen de redactie van de GAVscoop. In naam blijf ik
nog hoofdredacteur a.i. maar veel taken zullen door
anderen overgenomen worden. De tijd breekt nu aan
dat ik wat vaker achter de geranium zal gaan zitten
die ik van een van mijn kinderen kreeg toen ik met
prepensioen ging.
Maar wel met mijn iPad op schoot, om te kunnen
facebooken en twitteren.

In afwachting van de rekening dacht ik nog even een
gezellig gesprekje aan te knopen, mij onbewust van het
feit dat dat grote consequenties zou hebben.
Ik vertelde Tim dat ik kort daarvoor een account
aangemaakt had voor facebook en twitter. Je las en
hoorde er zoveel over, ik wilde wel eens weten hoe dat
werkte.
Zijn reactie was: ‘Dat is heel goed van u, dan blijft u
een beetje op de hoogte.’
Dat was klap één.
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Van het bestuur
Een gele en een groene kniekous over mijn
spijkerbroek. Kleermakerszit, breiwerk op schoot.
Mijn groene pukkel naast mij. Groen, de kleur van
de faculteit geneeskunde. Het was augustus 1986 en
ik liet me vrijwillig (niet te verwarren met gewillig)
ontgroenen op de UVSV, de Utrechtsche Vrouwelijke
Studenten Vereeniging. Twee weken later was ik lid
en mocht ik mijn baret met groene pompoen op. Ik
hoorde erbij!

Het beeld dat de buitenwereld van een vereniging
heeft wordt vaak bepaald door hardnekkige
vooroordelen. De mensen die zelf lid zijn, of zijn
geweest, weten beter. Mijn tennisleraar is boven de
50 en far from hunk, en alle mannen die overwegen
om zich bij mijn tennisclub aan te melden moet ik
teleurstellen. De meeste vrouwen zien er niet uit als
Maria Sharapova. Ik hoef u de vooroordelen over
corporale studentenverenigingen niet op te sommen.
En mocht u niet weten wat ik bedoel, kijkt u dan
de uitzendingen van Jiskefet nog eens terug. Als
18-jarige wilde ik vooral lid van de UVSV worden
omdat ik me thuis voelde in de sfeer en tradities die
de vereniging uitstraalt. Ik hoopte er iets te leren,
iets te kunnen bijdragen aan het verenigingsleven
en vriendschappen voor het leven te kunnen sluiten.
Of ik daarin geslaagd ben kunt u lezen in de Luxe
die als bijlage bij de Krant van Wakker Nederland
verschijnt op 17 november. En u weet als geen
ander dat de GAV niet de vereniging is voor de
hoogbejaarde uitgebluste huisarts die met een dikke
Hajenius in de mond achter een stoffig bureau vol
dossiers met een kroontjespen premietoeslagen voor
levensverzekeringen adviseert. En gelukkig denken
ook steeds minder buitenstaanders dat. Het imago van
de medisch adviseur verandert en daarmee ook het
beeld dat men van de GAV heeft. Dat is belangrijk.
Omdat we serieus genomen willen worden, gezien
willen worden en willen meepraten, meebeslissen en
geïnformeerd willen worden. We willen uitstralen
dat we een vereniging van professionals zijn die
meegaat met de tijd. Ondernemende, gemotiveerde,
goed opgeleide, leergierige specialisten particuliere
verzekeringsgeneeskunde waar opdrachtgevers, media,
beroepsgenoten, politiek en overheid niet omheen
kunnen. Daarom zullen we vaker dan voorheen deze
spelers in het veld ook ongevraagd informeren, door
nieuws naar te buiten brengen via persberichten en
door te reageren op artikelen en andere berichten
in de media. We zullen ook ruimschoots aandacht
besteden aan de wens van leden om het sociale aspect
niet uit het oog te verliezen. Dit alles om te streven
naar een vereniging waar u lid van wilt zijn. Om
heet van de naald het laatste nieuws hieromtrent te
kunnen lezen, kunt u vanaf nu @VoorzitterGAV op
Twitter volgen, via uw eigen Twitteraccount of op de
GAV-website. Leden die dit wel heel modern vinden
en Harense taferelen vrezen kan ik geruststellen.
Onze feestjes zijn en blijven uitsluitend voor leden.
Want ook een zekere beslotenheid en exclusiviteit
kenmerkt een vereniging. U hoort erbij.

Een paar weken geleden vroeg een journaliste van de
Telegraaf mij of ze mij mocht interviewen over het
lidmaatschap van het studentencorps. Wat de invloed
daarvan op mijn leven is geweest? Daar moest ik wel
even over nadenken. Nou ja, dat interview leek me
wel leuk, maar de vraag of mijn leven er anders zou
hebben uitgezien zonder dat lidmaatschap vond ik
moeilijker te beantwoorden.
Wat is de reden dat mensen überhaupt lid worden van
een vereniging? Interessante en ook heel zinvolle vraag
om te beantwoorden als je de koers van een vereniging
wilt bepalen. Kijk, voor een tennisvereniging zijn de
redenen om lid te worden nogal duidelijk. Voor de
meesten is dat een balletje slaan en daarna een drankje
drinken in het clubhuis. Voor sommige vrouwen is
dat de les van die deskundige maar oh zo leuke en
knappe tennisleraar en voor (bijna) alle mannen het
kijken naar vrouwen met blonde paardenstaartjes
in hagelwitte tennisrokjes. Simpel. Daar kun je als
vereniging gemakkelijk op inspelen. Mooi gravel, een
gezellige bar en een ex-tennisprof. En met dat laatste
komen de dames in tennisrokjes vanzelf. Voor een
studentenvereniging is het trouwens bijna hetzelfde.
Daar draait het immers ook om ballen en om bier. Flink
gechargeerd natuurlijk en gebaseerd op ‘hokjes denken’,
vooroordelen en aannames. Maar is het niet zo dat
mensen juist lid worden van die ene vereniging omdat
ze verwachten zich daar thuis te zullen voelen? Dat ook
sfeer, tradities, uitstraling en imago van een vereniging
bepalen of het lidmaatschap aantrekkelijk is?
Waarom bent u eigenlijk lid van de GAV? Die
vraag heb ik bij mijn rondgang langs de ICTgroepen twee jaar geleden vaak gesteld. Wat
verwachten professionals van een wetenschappelijke
beroepsvereniging? De antwoorden waren divers, maar
niet verrassend. Een club die zich inspant om kennis
te vergaren en te verspreiden, die professionalisering
van het vak stimuleert en onderzoek en onderwijs
faciliteert. Een plek waar beroepsgenoten een
klankbord vinden voor discussie, overleg en steun. Een
vertegenwoordiging van de beroepsbelangen in andere
gremia. En last but not least: gezelligheid!
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GASTscoop

Beeldvorming

Door de ogen van ...
J. Buitenhuis

Voor een docent-verzekeringsarts valt lesgeven aan
medisch studenten niet mee. Nu moet u zich ook
niet te veel voorstellen van lesgeven aan studenten
in een modern probleemgeoriënteerd medisch
curriculum. De overvolle collegezalen waarvoor een
erudiete, onaantastbare, ver boven de stof en het
gepeupel verheven hoogleraar stond zijn niet meer.
In de hedendaagse leerfabrieken worden de jongelui
voornamelijk in groepjes van tien studenten door
mentoren, tutoren en coaches aan het werk gehouden.
Heel belangrijk werk uiteraard, begrijp me niet
verkeerd. Als ik voor tien studenten enkele leuke en
misschien zelfs leerzame bijeenkomsten heb kunnen
verzorgen, ben ik een tevreden docent.
Traditioneel begint zo’n eerste coachgroepbijeenkomst
met een kennismaking. De studenten vertellen over
hun motivatie en hobby’s, ik vertel wat voor werk ik
doe en dat ik gitaar speel. Zo’n eerste bijeenkomst
begint altijd reuze gezellig. Met een geveinsde
nonchalance vraag ik tussen neus en lippen altijd naar
welk beeld bestaat van de verzekeringsgeneeskunde.
Daar begint de egoaanval. Als er al een beeld bestaat
is dit negatief. Niet zelden is er geen beeld. Totaal
onbekend. Studenten blijken geen geneeskunde te zijn
gaan studeren om verzekeringsarts te worden. Raar
maar waar. Ze willen genezen, helpen, redden en meer
van die goede doelen. Ik ben dan wel ouder dan de
dokters in spe maar niet zo oud dat ik niet meer weet
dat ik er als jonge twintiger net zo over dacht. Veel is er
eigenlijk niet veranderd. Colleges en curricula mogen
zijn gemoderniseerd, de studenten kijken vrouwelijker
uit de ogen, maar de visie op de sociale geneeskunde
staat nog fier overeind.
Vorig jaar werd mij gevraagd een van de tegenwoordig
zeldzame plenaire colleges te verzorgen. Terugdenkend
aan de overvolle collegezalen en de erudiete
prof uit mijn studententijd wilde ik dat uiteraard
graag op me nemen. Dagen was ik bezig met mijn
powerpointpresentatie en menig rustige nacht werd
verstoord door dromen van een volgepakte zaal met
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doodstille studenten, ademloos aan mijn lippen, de
ins en outs van de verzekeringsgeneeskunde gretig
absorberend. Een zo succesvol college dat het negatieve
imago van de verzekeringsgeneeskunde voor eens
en voor altijd tot het verleden zou behoren. De dag
brak aan, en brak is een goed woord in deze context,
want de nacht was kort. De collegezaal was groot,
uiteraard, er zijn tegenwoordig zo’n 400 studenten
per jaar. Ik had er eerlijk gezegd niet aan gedacht
dat colleges vrijwillig zijn en ook niet dat de docent
en het onderwerp van tevoren bekend zijn. Er zaten
hooguit dertig studenten. Tegen 370 opgeklapte blauwe
zittingen aankijken laat niemand onberoerd. Het
college ging toch nog best goed. Ik houd me voor dat
als ik een serie colleges zou kunnen doen, de zaal elke
keer voller zou zitten en ik aan het eind van de reeks
mijn doel zou hebben bereikt. Je moet wát, om als
getergd docent-verzekeringsarts op de been te blijven.
Maar helaas, zo werkt het niet tegenwoordig. Ook zo’n
eenmalig college is niet de plaats om studenten te
bekeren, zoveel is duidelijk.
Volgens mij moeten de pijlen worden gericht op de
instroom. Wie kiest er voor geneeskunde en waarom?
Decentrale selectie is helemaal in. Universiteiten
denken zelf heel goed te kunnen selecteren wie
een goede dokter wordt en wie niet. In 2013 is er in
Groningen alleen nog decentrale selectie, dus geen
loting meer op basis van gemiddelde eindcijfers. Maar
wat is een dokter? Ik word niet op voorhand blij als ik
hoor op welke punten wordt geselecteerd. Studenten
die al een bijbaan hebben in een verpleeghuis of
al bij de thuiszorg op de loonlijst staan maken een
goede kans. Worden daar niet alleen hulpverleners
geselecteerd? Zal een top-verzekeringsarts in de
dop – u weet wel, intelligent, brede interesse en
analytisch sterk – wel door de selectie komen? Ik heb
mijn twijfels. Ik heb volgende week weer mijn eerste
bijeenkomst met mijn groep studenten voor dit jaar. Ik
neem m’n gitaar maar eens méé denk ik.
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Goede en foute interpretatie van
symptoomvaliditeitstests toegelicht
in drie casussen
A.A. Vendrig*
neuropsychologische onderzoeken. In elke casus
worden relevante zinsneden onderstreept, waarna ze
worden bewerkt tot positieve beweringen, gesorteerd
naar thema en voorzien van commentaar.

Het is alweer enige tijd geleden dat de eerste auto’s
op de markt verschenen waar een lampje ging
branden op het dashboard als de benzine bijna op
was. Voor ons heel gewoon maar in die tijd een hele
vooruitgang. Automobilisten met een verhoogde
controlebehoefte konden op een gegeven moment
wel een onrustig gevoel krijgen, want ja, er komt een
keer een moment dat het waarschuwingslampje het
begeeft, en hoe weet je dan wanneer de benzine op
is ...? Voor dit type probleem vond de industrie een
oplossing door een ‘‘waarschuwingsfunctie van de
tweede orde’ te introduceren; gewaarschuwd worden
als het meetsysteem faalt.

CASUS 1
Deze rechtelijke uitspraak is te vinden op
www.rechtspraak.nl onder de vermelding:
LJN: BG3863, Rechtbank Amsterdam , 390297.
Het betreft een auto-ongeval. Bij het slachtoffer is een
neurologisch en neuropsychologisch onderzoek (NPO)
uitgevoerd. Er wordt door een van de partijen kritiek
geleverd op het NPO vanwege het ontbreken van
symptoomvaliditeitstests (SVT). De andere partij zegt
hierover: ‘(…) het klopt dat geen symptoomvaliditeitstest
is afgenomen. Reden is dat een dergelijke test niet valide
te interpreteren is bij mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. (1A) Bij cliënt zijn op basis van het testprofiel
evidente aanwijzingen voor cerebrale beperkingen. Er was
zeker geen aanwijzing of het vermoeden van onderpresteren
op basis van zijn testgedrag, (1B) met name niet op basis
van het testprofiel.’ (1C) De rechtbank geeft verderop in de
uitspraak haar oordeel over dit geschilpunt: ‘De rechtbank
is van oordeel dat dr. C (lv: de neuropsycholoog die het
onderzoek heeft uitgevoerd) voldoende duidelijk heeft
toegelicht waarom zij geen symptoomvaliditeitstest heeft
afgenomen. Dr. C heeft hieraan wetenschappelijke inzichten
ten grondslag gelegd. Zij stelt zich immers op het standpunt
dat een symptoomvaliditeitstest niet valide te interpreteren
is bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het verweer
van ABN Amro dat andere neuropsychologen zich op
het standpunt stellen dat dergelijke validititeitstests wel
goed te interpreteren zijn bij mensen met niet-aangeboren
hersenletsel, doet hier niet aan af. Daar komt bij dat ook
in het artikel van prof. dr. F, waarop ABN Amro zich
beroept, is vermeld dat het interpreteren van afwijkende
resultaten uit een symptoomvaliditeitstest het nodige
vakmanschap en klinische ervaring vergt. (1D) Het kan
zijn dat de persoon in kwestie zijn klachten simuleert, maar
ook dat deze veroorzaakt worden door ernstige cognitieve
functiestoornissen, (1E) aldus F. In zoverre wordt het
wetenschappelijk inzicht van dr. C door de door ABN Amro
geciteerde wetenschapper ondersteund. Het is voorts aan de
deskundige om te bepalen hoe deze het onderzoek wenst in
te richten en uit te voeren.’

Als we de cognitieve capaciteiten van mensen
willen meten hebben we helaas geen goed werkend
waarschuwingssysteem als het meetapparaat
niet goed werkt. Symptoomvaliditeitstests
kunnen beschouwd worden als een rudimentair
waarschuwingssysteem van de tweede orde bij
neuropsychologisch onderzoek. In de praktijk is
het echter niet voor iedereen even duidelijk hoe
dit waarschuwingssysteem werkt en, bovenal, waar
het nu precies voor waarschuwt. Er kleven aan
dit ‘rudimentaire waarschuwingssysteem’ enkele
problemen, maar voor het grootste deel zijn deze
onduidelijkheden er ook helemaal niet. Ten onrechte
wordt soms mist gecreëerd die er niet is.
In deze bijdrage zal een poging worden gedaan
tot begripsverheldering aan de hand van een
enigszins willekeurige, kleine streekproef van
casusmateriaal uit de praktijk. Het doel is niet
om de casussen uitputtend te bespreken, ze zijn
vooral bedoeld om te illustreren waar mist wordt
gecreëerd en waar werkelijke lastigheden liggen als
het gaat om symptoomvaliditeitstests. De eerste
casus is geplukt van het internet. Door te googlen
op ‘symptoomvaliditeitstest’ komt in de top-5 twee
keer een interessante rechtelijke uitspraak voor.
Daarna worden twee casussen gepresenteerd waarbij
de auteur door een van de partijen was gevraagd
om de kwaliteit te beoordelen van de uitgevoerde
*

Dr. A.A. Vendrig, klinisch psycholoog.
Correspondentie: lexvendrig@gmail.com.
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CASUS 2

presteert cliënte slechter dan een normgroep dementie
patiënten.” Het testprofiel bestuderend geeft geen
aanwijzing voor hersenfunctiestoornissen. Geconcludeerd
kan worden dat cliënt suboptimaal presteert op de bij haar
afgenomen cognitieve tests en de resultaten hierdoor niet
valide geïnterpreteerd kunnen worden.’ (3B)

Het betreft een 41-jarige man die van achteren
is aangereden en waarbij het hele gebeuren op
hem een grote indruk maakte. Hij is zelf naar de
huisartsenpost gegaan. Er werden geen afwijkingen
geconstateerd. De man is uitvoerder in de bouw en
maakte werkweken tussen de 60 en 80 uur. Twee jaar
na het ongeval heeft hij ondanks langdurige manuele
therapie en een traject in een revalidatiecentrum
nog steeds veel klachten en beperkingen in het
dagelijks leven en wordt hij neurologisch en
neuropsychologisch onderzocht. De resultaten
van het NPO zijn als volgt: er worden normale
prestaties gevonden bij: gerichte aandacht, spraak
en taal, visueel geheugen en executieve functies.
In de volgende domeinen worden wel afwijkingen
geconstateerd: volgehouden en verdeelde aandacht,
afleidbaarheid en het semantische geheugen. Hij
heeft tijdens het onderzoek een coöperatieve houding
en hij vertoont normaal testgedrag. Er is geen
intelligentietest afgenomen. Er is één SVT afgenomen,
de AKTG. Hierop behaalt hij een score van 60/90. De
neuropsycholoog geeft de volgende conclusie: ‘Bij het
onderzoek worden afwijkende prestaties waargenomen
op het gebied van de geheugenfuncties (inprenting,
reproductie, recognitie), de aandachtsfunctie (verdeelde
aandacht) en het tempo van informatieverwerking. Tevens
presteert patiënt wisselend op de executieve taken. Bij
het onderzoek worden verder aanwijzingen gevonden dat
patiënt onder zijn kunnen heeft gepresteerd waardoor
geen uitspraak gedaan kan worden over de resultaten
betreffende cognitief functioneren. (2A) De verminderde
prestaties zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan een
sterk verminderde belastbaarheid, samenhangend met
chronische pijnklachten veroorzaakt door een doorgemaakt
flexie-extensie trauma. (2B – let op onduidelijk)
Er kunnen daarom geen uitspraken gedaan worden over
een eventuele organisch cerebrale schade als gevolg van
voornoemd ongeval. ‘ (2000)

Wat houdt onderpresteren eigenlijk in?
In alle drie de casussen komt het wordt
‘onderpresteren’ aan de orde. Wat houdt dit begrip
in? Een voorwaarde om een neuropsychologisch
onderzoek valide te kunnen interpreteren is dat
de onderzoeker er verzekerd van moet zijn dat
de onderzochte zich maximaal (mentaal) heeft
ingespannen. Een manier om dit te checken is
de afname van een symptoomvaliditeitstest. Een
symptoomvaliditeitstest maakt gebruik van het
gegeven dat sommige cognitieve functies relatief
ongevoelig blijken voor hersenletsel.1 Als iemand
toch slecht scoort op zo’n test is dat een teken aan de
wand en kan het neuropsychologisch onderzoek als
niet-valide worden beschouwd. We zullen nu nader
ingaan op een aantal interpretatieproblemen rondom
het begrip onderpresteren. De zinsneden die op dit
onderwerp betrekking hebben, zijn onderstreept
en staan gesorteerd naar thema in Tabel 1. De
zinsneden zijn herschreven als positief en algemeen
geformuleerde uitspraken.
Meetpretentie van symptoomvaliditeitstests
De eerste bewering (1A) is een merkwaardige. Een
symptoomvaliditeitstest (SVT) zou niet valide te
interpreteren zijn bij mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. Voor wie is een SVT dan bedoeld? Voor
mensen zonder hersenletsel? Voor mensen met een
verstandelijke beperking? Een SVT is uitsluitend
bedoeld voor toepassing in de doelgroep nietaangeboren hersenletsel! In deze doelgroep is een
SVT valide te interpreteren. In studies met de Word
Memory Test (WMT) 2 zijn diverse groepen met
elkaar vergeleken zoals personen met vastgesteld
hersenletsel, experimentele simulanten, patiënten
van verschillende settings, etc. De WMT blijkt goed
in staat groepen van elkaar te onderscheiden.

CASUS 3
We citeren de samenvatting van het NPO: ‘Cliënte
is een 49-jarige vrouw die op 21 maart 2007 betrokken
is geweest bij een verkeersongeval. Het betrof een
zijaanrijding waarbij de airbag is ontsloten. Zij heeft
letsel opgelopen doordat zij de airbag in het gelaat kreeg.
Er zijn objectiveerbare visus- en gehoorafwijkingen
vastgesteld. Cliënte is neuropsychologisch onderzocht
vanwege cognitieve klachten, te weten concentratie- en
geheugenklachten. Op twee symptoomvaliditeitstests
komen evidente aanwijzingen naar voren dat er sprake
is van onderpresteren. Een vragenlijst voor malingering
geeft geen aanwijzing voor opzettelijk onderpresteren.
(3A) Anamnestisch is er met betrekking tot haar
geheugenklachten geen indruk dat zij aggraveert, dit lijkt
in overeenstemming met het percentage geheugenklachten
dat zij aangeeft op een geheugenvragenlijst. Desalniettemin
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Vakmanschap en vaststellen van onderpresteren
Beweringen 1B en 1C kunnen we ook naar het rijk
der fabelen verwijzen. Clinici zijn zeer slecht in staat
om liegende mensen en simulanten te ontmaskeren.
Wie heeft als psychotherapeut niet de ervaring dat
één van de twee van een stel in relatietherapie na een
jaar therapie bekent tóch een ander te hebben? Het
is een illusie te denken dat we verborgen agenda’s
kunnen doorprikken. Clinici verschillen daarin
overigens niet van ‘gewone’ mensen. Mensen zijn in
het algemeen vrij slecht in staat om te zien wanneer
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Categorie: meetpretentie
Item

Bewering

1A

Een symptoomvaliditeitstest is niet valide te interpreteren bij mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.

Onjuist

Juist

X

Categorie: vakmanschap en vaststellen van onderpresteren
Item

Bewering

1B
1C

Onderpresteren is vast te stellen op basis van het testgedrag.
Onderpresteren is vast te stellen op basis van het testprofiel.

Onjuist

Juist

X
X

Categorie: interpretatie van de uitslag
Item

Bewering

1D

Het interpreteren van afwijkende resultaten op een symptoomvaliditeitstest
vergt veel klinische ervaring en vakmanschap.

Onjuist

Juist

X

X

Onjuist

Juist

Categorie: klinische implicatie van positieve score
Item

Bewering

2A

Als een patiënt onderpresteert kan er geen uitspraak worden gedaan over het
cognitief functioneren.		
Als er sprake is van suboptimaal presteren dan kunnen de verkregen resultaten
bij neuropsychologisch onderzoek niet valide worden geïnterpreteerd.		

3B

X
X

Categorie: verklaring van een positieve score
Item

Bewering

1E

Afwijkingen op een symptoomvaliditeitstest kunnen worden veroorzaakt door
ernstige cognitieve stoornissen.
Onderpresteren kan een gevolg zijn van een sterk verminderde belastbaarheid,
samenhangend met chronische pijnklachten veroorzaakt door een
doorgemaakt flexie-extensie trauma.

2B

Onjuist

Juist

X

X

X

Categorie: bewust/onbewust
Item

Bewering

3A

Een positieve score op een vragenlijst voor malingering (SIMS) is een
aanwijzing voor opzettelijk onderpresteren.

Onjuist

Juist

X

Tabel 1: Citaten van de casussen gesteld als positieve beweringen en gesorteerd naar thema

afkappunt op een symptoomvaliditeitstest ook onjuist.
Hierbij is kennis van empirisch onderzoek naar de test
overigens veel belangrijker dan klinische ervaring. Het
‘vakmanschap’ is bijvoorbeeld aan de orde als het gaat
om het wegen van de a-priorikans op onderpresteren.
Verder is het ook een misverstand dat er één
afkappunt bestaat, c.q. drempelwaarde, en dat als deze
overschreden wordt er sprake is van onderpresteren.
Bij een gegeven uitslag op een symptoomvaliditeitstest
hoort een bepaalde sensitiviteit en specificiteit
gebaseerd op de testuitslagen van mensen met ‘echt’
hersenletsel en experimentele simulanten. Dat wil
zeggen, hoe groot is de kans dat iemand ‘door het net
zwemt’ of ‘onterecht’ wordt beschuldigd. Het is aan
de clinicus om dit te beoordelen. Bijvoorbeeld, een
uitslag van 85/90 op de AKTG5 betekent een kans van
10% dat we de onderzochte ‘vals’ beschuldigen van
onderpresteren. Bij een uitslag van 60/90 zoals in
casus 2 is de kans op ‘vals beschuldigen’ kleiner dan
1%.

een ander liegt. Bij kleine kinderen lukt dit nog wel,
maar daarna is het afgelopen. In een publicatie in het
gezaghebbende tijdschrift Science is het falen van de
‘klinische blik’ van experts genadeloos aangetoond.3
In een andere studie moesten neuropsychologen
testprofielen bestuderen en aangeven welke van
simulanten waren.4 De neuropsychologen bleken
hiertoe niet in staat te zijn.
Interpretatie van de uitslag
Deze ligt wat lastiger. Bewering 1D stelt dat er bij het
interpreteren van een symptoomvaliditeitstest veel
klinische ervaring en vakmanschap komt kijken. Aan
de ene kant is het niet heel ingewikkeld; het is niet
meer en niet minder dan een check om te zien of
het verrichte neuropsychologisch onderzoek valide
te interpreteren is. In zoverre is het misleidend als
gesteld wordt dat er veel ‘klinische ervaring’ nodig is.
Anderzijds is het ‘blind’ en absoluut hanteren van een
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Klinische implicatie van een positieve score

is er een omgekeerd verband gevonden tussen de
ernst van het hersenletsel en het vóórkomen van
onderpresteren; in populaties met lichter hersenletsel
komt onderpresteren frequenter voor dan in
populaties met ernstig hersenletsel.8 De verklaring die
in casus 2 wordt gegeven is dus feitelijk onjuist.

De beweringen 2A en 3B gaan over wat een positieve
score op een symptoomvaliditeitstest nu precies
zegt. Beide beweringen zijn correct en volledig
in overeenstemming met wat bijvoorbeeld in de
handleiding van AKTG5 wordt geadviseerd. Gorissen
en Schmand6 zeggen hierover het volgende:

Als het gaat om ernstige cognitieve stoornissen
ligt het overigens iets genuanceerder. Vandaar
een kruisje bij zowel juist als onjuist in Tabel 1.
In de handleiding van de AKTG kunnen we lezen
dat deze test niet geschikt is voor mensen met
evidente cognitieve stoornissen zoals bij mensen
met het Syndroom van Korsakow of de Ziekte
van Alzheimer. Ook depressieve patiënten van
boven de 65 jaar scoren als groep afwijkend op
de AKTG.5 De WMT weet overigens nog wel te
differentiëren tussen onderpresteren en dementie.
Hoewel ernstige cognitieve stoornissen weliswaar
kunnen leiden tot een score die onderpresteren
doet vermoeden, is dit niet of zelden van toepassing
op letselschadezaken. Daarbij kunnen we hier
gemakkelijk in een cirkelredenatie terecht komen;
de persoon laat ernstige afwijkingen zien tijdens
het neuropsychologisch onderzoek en dit verklaart
waarom de persoon afwijkend scoort op een
symptoomvaliditeitstest.

‘Het meten van onderpresteren wordt niet uitgevoerd
met het doel patiënten te ontmaskeren, of om
voor detective of rechter te spelen. Het enige doel
is het controleren en waarborgen van de validiteit
van de neuropsychologische testresultaten zodat
ongefundeerde uitspraken over cognitief functioneren
voorkomen kunnen worden.’
Het probleem is vaak dat er een medisch-juridische
discussie ontstaat over het verklaren van het
onderpresteren. Is het onderpresteren nu wel of
niet met opzet gebeurd? Zijn er omstandigheden
die verklaren waarom de persoon onderpresteert?
Gezegd moet worden dat soms de deur tot dergelijke
discussies wordt opengezet doordat er niet altijd een
even eenduidige conclusie wordt getrokken in het
neuropsychologisch onderzoek. Casus 2 is hiervan een
voorbeeld. Eerst wordt geconcludeerd dat er sprake is
van onderpresteren en daarna wordt een verklaring
gegeven voor de verminderde prestaties. Zo ontstaat
er mist en in deze mist kan de discussie soms een
merkwaardige wending krijgen. De conclusie dat de
verminderde prestaties komen door de klachten ten
gevolge van het ongeval wordt dan meegenomen in
de claimprocedure en dan kan het zomaar gebeuren
dat de cognitieve klachten impliciet ‘bewezen’ worden
geacht. Maar dit staat natuurlijk haaks op het gegeven
dat het neuropsychologisch onderzoek invalide was
verklaard en er dus niks objectiefs te zeggen valt over
het cognitief functioneren.

Bewust/onbewust
Onderpresteren waar we het tot nu toe over
hebben gehad wordt vastgesteld met behulp van
tests die geheugenaspecten meten – hoofdzakelijk
herkenningstaken – die nauwelijks problemen geven
voor mensen met hersenletsel. Een andere manier
om een invalide testprofiel op te sporen is door
afname van een vragenlijst waar merkwaardige en
niet-bestaande symptomen in zijn opgenomen.
Als mensen erg veel niet-bestaande of ongewone
symptomen rapporteren is dat een teken aan de
wand. Een voorbeeld van een dergelijke vragenlijst
is de SIMS.9 Sommigen vatten onderpresteren op
als ‘onbewust’ gedrag en zien klachtenoverdrijving
op een vragenlijst als bewust gedrag.10 De naam
van de SIMS – Structured Inventory of Malingered
Symptomatology – verwijst naar simuleren en
simulatie van klachten wordt opgevat als iets wat
opzettelijk, c.q. bewust, gebeurt. Maar de eerlijkheid
gebied te zeggen dat we niet zeker weten of mensen
die een verhoogde score op de SIMS behalen altijd
met opzet handelen. Het aantonen vanuit welke
intentie mensen handelen blijkt erg lastig te zijn.
Daarnaast kunnen we nog een vergelijking maken
met hypochondrie. Mensen kunnen soms zo
gepreoccupeerd zijn met hun gezondheidstoestand
dat dit onbewust klachtenoverdrijving in de hand
werkt. Tenslotte zijn er nog twijfels of de gehanteerde
afkapwaarden niet te laag zijn.11 In casus 3 zien we
dat de uitslag op de SIMS op twee manieren verkeerd

Verklaring van een positieve score
In het voorgaande zagen we dat speculaties over
mogelijke oorzaken van onderpresteren mist creëert.
Daarbij zijn sommige verklaringen ook nog eens
onjuist. Een verklaring die nogal eens wordt geopperd
is dat het onderpresteren een gevolg is van factoren
zoals pijn en vermoeidheid. Om een aantal redenen is
deze verklaring hoogst onwaarschijnlijk. Op de eerste
plaats is er nooit een verband aangetoond tussen
onderpresteren en pijn en vermoeidheid. Omgekeerd
is er wel bewijs dat er géén verband is. Met de AKTG
zijn diverse patiëntenpopulaties vergeleken. Patiënten
met een contusio cerebri zijn vaak moe en scoren
desalniettemin niet afwijkend op de AKTG.5 In een
groep van reumapatiënten bleek onderpresteren niet
voor te komen. Daarentegen kwam onderpresteren
wel weer frequent voor bij fibromyalgiepatiënten
die in een claimprocedure verwikkeld waren.7 Ook
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mist doordat in de praktijk uiteenlopende en foute
definities rond begrippen zoals symptoomvaliditeit
en onderpresteren gehanteerd worden naar gelang
het uitkomt. Het grootste probleem is dat er voorbij
wordt gegaan aan waar een symptoomvaliditeitstest
primair voor bedoeld is: een check op de validiteit van
een uitgevoerd onderzoek. Discussies over waarom
iemand onderpresteert liggen buiten het bereik van de
symptoomvaliditeitstest zelf en kan beter achterwege
worden gelaten. Bij een positieve score kan worden
volstaan met de opmerking dat het onderzoek
niet-valide is en dat men niets kan zeggen over de
aanwezigheid, maar ook niet over de afwezigheid van
cognitieve stoornissen.

wordt geïnterpreteerd; dat de SIMS onderpresteren
meet klopt niet en dat met de SIMS iets kan worden
gezegd over opzet is prematuur.
Conclusie
Het tackelen van onjuiste of onvolledige definities
moge misschien muggenzifterij lijken maar in de
praktijk zien we dat kleine verschillen in definitie
grote gevolgen kunnen hebben. Zo vlogen in casus
3 de partijen elkaar in de haren naar aanleiding
van het feit dat ‘opzettelijk onderpresteren’ niet zou
zijn aangetoond. Dat het onderzoek simpelweg nietvalide was raakte helemaal uit beeld. Er ontstaat
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Kan een
verzekeraar
mij
afwijzen?
Wij vinden van niet
Het komt soms voor dat iemand
geen levensverzekering kan
afsluiten bij zijn maatschappij.
Veelal omdat het medisch risico
moeilijk is in te schatten. Zo’n
afwijzing is niet alleen bezwaarlijk,
het is vaak ook niet nodig.
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Onze praktijk wijst al meer dan
100 jaar uit dat een verzekeraar een
verzekerde bijna nooit hoeft af te
wijzen. Een verzekeraar kan het
risico bij De Hoop onderbrengen
en kan dus accepteren zonder
daarbij zelf risico te lopen.
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De Hoop maakt medisch afwijkende
risico’s verzekerbaar. Dit biedt
verzekeraars de mogelijkheid om
een solide bedrijfsvoering met goede
winstgevendheid te combineren
met een aantrekkelijk sociaal profiel.
Zowel naar tussenpersonen als naar
de acceptant. De Hoop is er speciaal
voor verzekeraars: een gespecialiseerde
herverzekeraar in moeilijk
verzekerbare medische risico’s.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.dehoopleven.nl

Posttraumatische migraine:
‘Absence of evidence is not evidence
of absence’
M.D. Ferrari, D. Kies en G. Schoonman*
Laten we enkele voorbeelden noemen. Voor zover
wij hebben kunnen nagaan bestaat er geen
(epidemiologisch) bewijs dat een schedeltrauma een
subduraal hematoom of epilepsie kan veroorzaken.
Case-control studies over deze onderwerpen
hebben wij niet kunnen vinden, terwijl in het
GAVscoopartikel juist het ontbreken van dergelijke
studies als voornaamste reden wordt aangevoerd
om een oorzakelijke relatie tussen hoofdtrauma en
migraine resoluut af te wijzen.1 Toch zal niemand
betwijfelen dat schedeltrauma’s subdurale hematomen
en posttraumatische epilepsie kunnen induceren.
Klinische ervaring en ongecontroleerde casuïstiek
zijn hierbij om pragmatische redenen voldoende.
Een ander voorbeeld, ditmaal uit eigen werk van de
auteur van het GAVscoopartikel. Op basis van een
enkele ongecontroleerde studie wordt geconcludeerd
dat subarachnoïdale bloedingen een hydrocephalus
kunnen veroorzaken.3 Al delen wij deze mening,
toch valt het op dat voor het accepteren van deze
relatie kennelijk minder strenge bewijsvoering vereist
wordt dan voor het accepteren van een relatie tussen
hoofdtrauma en hoofdpijn.

In de vorige GAVscoop stond een kritisch artikel over
‘expert opinion’ en ‘posttraumatische migraine’’.1 Er
werd geconcludeerd dat ‘het onwaarschijnlijk is dat
migraine geïnduceerd wordt door een hersentrauma’.
De redactie heeft ons gevraagd een reactie op dit
artikel te schrijven. Na rijp beraad hebben wij
besloten deze uitdaging aan te nemen, met name
om te voorkomen dat patiënten de dupe worden
van een bevooroordeelde en al te rigide interpretatie
van de feiten. Wij zullen aantonen dat (1) migraine
wel degelijk geluxeerd of verergerd kan worden
door een hoofdtrauma en (2) dat bij elke persoon,
bij wie migraine begonnen of verergerd is na een
hoofdtrauma, de feiten per geval onbevooroordeeld
geëvalueerd dienen te worden, bij voorkeur op basis
van een gedegen kennis van de epidemiologie van
migraine. Tevens willen wij van de gelegenheid
gebruik maken om enkele feitelijke onjuistheden in het
GAVscoopartikel te corrigeren.
Absence of evidence is not evidence of absence
In het GAVscoopartikel wordt terecht gesteld dat goede
epidemiologische studies naar post-traumatische
migraine (PTM) ontbreken.1 Verrassenderwijs wordt
juist dit ontbreken van studies als voornaamste
argument gebruikt om te concluderen dat PTM dus
ook niet bestaat. Dit dilemma is fraai beschreven
door de gerenommeerde medisch statistici Altman
en Bland in hun serie over statistische valkuilen:
‘Absence of evidence is not evidence of absence’.2 Zij
betogen: ‘While it is usually reasonable not to accept
a new treatment unless there is positive evidence in
its favour, when issues of public health are concerned
we must question whether the absence of evidence is
a valid enough justification for inaction’. Altman en
Bland stellen dat men zich altijd eerst moet afvragen
of de afwezigheid van bewijs komt door het ontbreken
van gegevens, of dat er daadwerkelijk positief bewijs
is voor onwerkzaamheid van een behandeling of
voor het ontbreken van een causale relatie tussen een
gebeurtenis en een ziekte.
*

Zonder nu te willen propageren voor het onzinnig
argumentum ad ignorantium ‘omdat het niet bewezen
is dat het niet bestaat kan een oorzakelijke relatie dus
wel degelijk bestaan’, willen wij een pleidooi houden
voor een onbevooroordeelde, pragmatische maar toch
ook wetenschappelijke analyse van de relatie tussen
hoofdtrauma en migraine. Wij willen dit doen aan
de hand van een aantal voor de medisch adviseur
relevante vragen en voorbeelden.
Wat is migraine?
Migraine is een neurovasculaire hersenaandoening
die gekarakteriseerd wordt door het herhaald krijgen
van veelal invaliderende aanvallen van meestal 1-3
dagen met heftige hoofdpijnen en begeleidende
autonome verschijnselen.4,5 Bij circa één derde van de
patiënten kunnen de aanvallen gepaard gaan met een
(meestal visueel) aura. De aanvalsfrequentie kan sterk
verschillen tussen patiënten, variërend van enkele
aanvallen in het leven tot meerdere aanvallen per
week (chronische migraine).4,5

Leids Universitair Medisch Centrum,
Prof. Dr. M.D. Ferrari, neuroloog, Drs. D. Kies,
arts-onderzoeker neurologie en Dr. G. Schoonman,
arts-assistent neurologie.
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Vanwege het vaak fluctuerende beloop van
migraine is het beter om de zogenaamde ‘één-jaars
prevalentie’ te gebruiken. Dit is de prevalentie van
migrainepatiënten die in het voorafgaande jaar
minimaal één aanval hebben gehad (figuur 1). De
‘één-jaars prevalentie’ is sterk afhankelijk van geslacht,
type migraine en leeftijd en bedraagt voor de hele
bevolking ongeveer 12%, met een piek tussen het 20e
en 45e jaar.8 De mediane aanvalsfrequentie is
1-2 aanvallen per maand.

In analogie aan epilepsie kan vrijwel iedereen onder
bepaalde omstandigheden wel eens een aanval
krijgen zonder dat die persoon nu meteen ook een
patiënt is met recidiverende aanvallen van migraine
of epilepsie. Daarom definieert de International
Headache Society (IHS) de ziekte ‘migraine met
aura’ als het ooit hebben gehad van twee of meer
aanvallen van migraine met een aura, en de ziekte
‘migraine zonder aura’ als het ooit hebben gehad
van vijf of meer aanvallen van migraine zonder een
aura.6 We moeten dus onderscheid maken tussen
aanvallen van migraine en de ziekte migraine waarbij
aanvallen bij herhaling terugkomen.
Is migraine goed te onderscheiden van andere
vormen van hoofdpijn?
De diagnose migraine, en de diagnose van
andere vormen van hoofdpijn, wordt gesteld
met behulp van de internationaal aanvaarde en
gevalideerde diagnostische criteria van de IHS.6
In tegenstelling tot wat in het GAVscoopartikel
gesuggereerd wordt1, kan migraine met behulp
van deze criteria in verreweg de meeste gevallen
betrouwbaar gedifferentieerd worden van
hoofdpijnaandoeningen zoals chronische migraine
en spanningshoofdpijn. Belangrijk is te beseffen
dat ook beide laatste vormen van hoofdpijn, in
tegenstelling tot wat in het GAVscoopartikel staat1,
zich meestal in aanvallen presenteren.6 Kennelijk
verwart de auteur de chronische (‘continue’)
vorm van spanningshoofdpijn (die bij circa 3%
van de bevolking voorkomt) met de veel vaker
voorkomende, maar opvallend weinig bekende
episodische (aanvalsgewijs optredende) vorm van
spanningshoofdpijn, die bij meer dan 70% van
de bevolking in meer of minder frequente mate
kan optreden.6 De term ‘chronische migraine’ kan
inderdaad verwarrend zijn, maar betekent niets
anders dan dat de patiënt aanvallen van migraine
heeft op meer dan 15 dagen per maand. Het betekent
dus niet noodzakelijkerwijs dat de migraine continue
aanwezig is.

Figuur 1: Leeftijdsafhankelijke één-jaars prevalentie van
migraine7,8

Wanneer begint migraine?
Voor de discussie of een hoofdtrauma migraine
kan luxeren is niet de prevalentie (dat wil zeggen
het percentage personen dat al meerdere migraine
aanvallen heeft gehad) van belang, maar de
leeftijdsafhankelijke incidentie (dat wil zeggen het
percentage personen bij wie migraineaanvallen
op een bepaalde leeftijd voor het eerst optreden).
Zie hiervoor de box en de figuren 2a en 2b. Net als
de prevalentie is ook de incidentie van migraine
sterk afhankelijk van leeftijd, geslacht, type
migraine, familieanamnese voor migraine en een
voorgeschiedenis van depressie en/of epilepsie.
Grosso modo begint migraine bij vrouwen meestal
tussen het 10e en 25e jaar (met name rondom
de puberteit), waarna de incidentie weer scherp
afneemt. Na het dertigste levensjaar is de kans
dat migraine bij vrouwen alsnog begint gering.
Bij mannen begint migraine iets eerder, zo tussen
het 5e en 19e jaar (meestal vlak voor of tijdens
de puberteit), waarna de incidentie weer scherp
afneemt. Na het 25e jaar wordt de kans op een
eerste presentatie bij mannen erg klein. Migraine
met aura begint in het algemeen iets vroeger dan
migraine zonder aura.

Hoe vaak komt migraine voor?
Voor een gedetailleerd overzicht van de
epidemiologie en persoonlijke en socio-economische
impact van migraine verwijzen wij naar het
overzichtsartikel van Jensen en Stovner.7 De ‘life-time
prevalentie’ van de ziekte migraine is hoog, 20-24%
bij vrouwen en 8-11% bij mannen. Migraine zonder
aura komt tweemaal zo vaak voor als migraine
met aura. Personen bij wie migraine voorkomt bij
eerstegraads familieleden hebben een twee tot vier
maal verhoogde kans op het zelf ook krijgen van
migraine. Personen met een depressie of epilepsie in
de voorgeschiedenis hebben een vier tot zeven maal
verhoogde kans op migraine.
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Hoe ontstaat migraine?
Box: De leeftijdsafhankelijke incidentie van
migraine

De ziekte migraine is een multifactoriële aandoening
waarbij zowel erfelijke aanleg als endogene en exogene
factoren een rol spelen.4,5 De erfelijke component
wordt op 50 tot 60% geschat, geslachtshormonen
en leeftijd zijn belangrijke expressie-modulerende
factoren. Individuele aanvallen kunnen uitgelokt
worden door, veelal patiënt-specifieke, triggers.
Vaak genoemde voorbeelden hiervan zijn acute
weersveranderingen met plotse daling in de luchtdruk,
lage zuurstofspanning zoals in verkeersvliegtuigen
en in de bergen, slaapgebrek, ontspanning na een
periode van stress (dus niet de stress zelf), lichamelijke
inspanning, hormonale schommelingen tijdens de
menstruele cyclus of zwangerschap, ontstekingen
van de hersenen of hersenvliezen, bepaalde stoffen
zoals nitroglycerine en prostaglandines, en ook …
hoofdtrauma (zie hieronder).15,16

Het vergaren van leeftijdsafhankelijke incidentiecijfers
voor een ziekte als migraine is lastig. Hiervoor moeten
vele honderdduizenden personen liefst langdurig en
prospectief vervolgd worden. Op basis van hoofdpijnspecifieke9 en algemene10 databanken van zowel
retrospectieve11–13 als prospectieve14 studies hebben wij,
na weging voor de cohort-grootte en correcties voor
verschillen in criteria en studieopzet, onderstaande
grafieken samengesteld met een schatting van de
leeftijds- en geslachtsafhankelijke incidenties voor
migraine zonder aura (figuur 2a) en migraine met
aura (figuur 2b).

De onderliggende mechanismen voor de hoofdpijnen aurafase van een migraineaanval zijn redelijk
goed bekend.4 Minder goed bekend is hoe de aanval
steeds weer begint. Een belangrijke initiërende rol
hierbij wordt toegedicht aan het electrofysiologische
fenomeen van ‘Cortical Spreading Depression’
(CSD).17 Dit is een zich over de hersenschors
uitbreidende golf van kortdurende neuronale
hyperactiviteit gevolgd door een langer durende
uitdoving van de hersenactiviteit. Migrainegenen
blijken de prikkeldrempel voor CSD’s sterk te
verlagen18 en migraineprofylactica kunnen deze
prikkeldrempel weer verhogen.19 Traumatische en
ischaemische hersenbeschadigingen kunnen CSD’s
en daarmee waarschijnlijk dus ook migraineaanvallen
initiëren.20,21 Het is van belang om te beseffen dat
zelfs lichte hoofdtrauma’s minuscule hersenletsels
kunnen veroorzaken22, die weer als focus kunnen
dienen voor CSD’s.

Figuur 2a

Kunnen migraineaanvallen uitgelokt worden
door een hoofdtrauma?
Het antwoord hierop is een ondubbelzinnig ja.23–25
Het meest bekende voorbeeld hiervan is ‘Footballers
Migraine’. Hierbij krijgen sporters klassieke
aanvallen van migraine na koppen of een ander
licht hoofdtrauma.23 Dit is uitvoerig beschreven en
regelmatig worden wij hiervoor geconsulteerd. Er
zijn gevallen bekend van internationaal beroemde
voetballers die gedurende enkele weken niet
konden spelen omdat zij telkenmale na koppen een
migraineaanval kregen. Waarschijnlijk was er bij hen
tijdelijk sprake van een verlaagde prikkeldrempel voor
CSD’s of had een kleine hersenbeschadiging geleid tot
een (tijdelijk) focus voor CSD’s.

Figuur 2b

In een follow-up studie van 100 personen met een
licht hoofdtrauma, kregen 66 personen binnen één
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(n=52; 79%) tot zeven dagen kortdurend last van
hoofdpijnklachten.24 Bij 23 personen (35%) voldeden
deze klachten aan de IHS-criteria voor migraine of
‘waarschijnlijke migraine’ (dit zijn hoofpijnklachten
die aan alle criteria voor migraine voldoen op één na).
In een onlangs verschenen studie bij 312 personen, die
nooit eerder migraine of spanningshoofdpijn hadden
gehad, kreeg 20% binnen 72 uur na een matig tot
ernstig hoofdtrauma, aanvallen van migraine (11%) of
‘waarschijnlijke migraine’ (9%).26

de vraag of hoofdtrauma’s migraine kunnen induceren
indirect te beantwoorden. Hiervoor dienen we een
inschatting te maken van de kans dat een patiënt,
op de leeftijd van het hoofdtrauma, spontaan voor
het eerst migraineaanvallen zou hebben ontwikkeld.
Vaak wordt gesteld dat als migraine begint na een
hoofdtrauma dit waarschijnlijk op toeval berust ‘omdat
migraine zo’n prevalente aandoening is’. Dit is echter
een onjuiste redenatie. Immers, niet de prevalentie
(het percentage personen dat al migraine heeft), maar
de incidentie (het percentage personen dat op een
bepaalde leeftijd voor het eerst aanvallen krijgt) moet
voor deze analyse gebruikt worden. In de box en de
figuren 2a en 2b is te zien dat hoe ouder iemand is,
des te kleiner de kans is dat die ineens begint met het
krijgen van migraine aanvallen.

Minder bekend, doch vele malen ernstiger, is de
gelukkig zeldzame fatale vorm van migraine. Hierbij
krijgen patiënten met de S218L-mutatie in het
CACNA1A calcium kanaalgen migraineaanvallen
binnen enkele uren na een licht hoofdtrauma.
Deze aanvallen gaan soms gepaard met fataal
hersenoedeem.27,28 Het moleculair neurobiologisch
mechanisme voor deze meest extreme vorm van
migraine is inmiddels ontrafeld en berust op een sterke
toename van glutamaat, de belangrijkste excitatoire
neurotransmitter in de hersenen.29 Het gevolg hiervan
is een sterk verlaagde prikkeldrempel voor CSD’s.30,31

Laten we enkele voorbeelden geven. Het eerste
voorbeeld betreft een man van 42 jaar zonder depressie
of epilepsie in de voorgeschiedenis, die nog nooit
migraineaanvallen heeft gehad. Hij krijgt enkele
dagen na een hoofdtrauma voor het eerst aanvallen
van migraine met aura. De kans dat hij op die leeftijd
spontaan voor het eerst aanvallen zou krijgen is
buitengewoon klein (waarschijnlijk minder dan 1 op
100). Wij zouden geneigd zijn te concluderen dat er
een hoge kans is dat het hoofdtrauma bij deze patiënt
de migraine heeft geluxeerd, al is dit op individueel
niveau niet te bewijzen.

Kan een hoofdtrauma de ziekte migraine
uitlokken?
Zoals eerder gesteld, de vraag: ‘Kan een hoofdtrauma
het herhaaldelijk krijgen van migraine aanvallen
uitlokken bij iemand die nooit eerder migraine
aanvallen heeft gehad?’, is niet rechtstreeks
te beantwoorden. Goede gecontroleerde
epidemiologische gegevens hierover ontbreken. Het
dichtst bij een antwoord komt waarschijnlijk de
studie van Lucas en collega’s.26 Als onderdeel van een
grotere studie vervolgden zij 312 personen (twee derde
mannen; gemiddelde leeftijd 43 jaar) die nooit eerder
hoofdpijn hadden gehad, vanaf het doormaken van
een matig tot ernstig hoofdtrauma tot een jaar erna.
Eén op de vijf ontwikkelde recidiverende aanvallen
van migraine (11%) of ‘waarschijnlijke migraine’
(8%). Bij de meeste patiënten waren deze aanvallen
reeds binnen 72 uur na het hoofdtrauma begonnen,
waarna ze in een vaak opvallend hoge frequentie
bleven terugkomen. Zeker omdat het hier voornamelijk
mannen van boven de 25 jaar betreft, is dit een
opvallend hoge incidentie die lastig vanuit het toeval
te verklaren is (vergelijk de incidentiecijfers in de box
en de figuren 2a en 2b). Een andere bevinding van
deze studie is dat migraine de meest voorkomende
uitingsvorm van posttraumatische hoofdpijn is, en
niet spanningshoofdpijn, zoals gesuggereerd werd in
het GAVscoopartikel1 op basis van verouderde studies
die geen gebruik hadden gemaakt van de IHS-criteria
voor hoofdpijn.6 Voor een uitgebreidere bespreking van
deze en gerelateerde onderwerpen verwijzen wij naar
het overzichtsartikel van Vargas en Dodick.32

Een tweede voorbeeld betreft een jonge vrouw van
negentien jaar, van wie de moeder en het zusje
migraine hebben. Zij ontwikkelt migraineaanvallen
zonder aura enkele weken na een hoofdtrauma. Hier
is de kans dat zij op negentienjarige leeftijd spontaan
voor het eerst aanvallen zou hebben gekregen
aanmerkelijk hoger, waarschijnlijk meer dan 40
procent. Het is bij haar vele malen moeilijker om
aannemelijk te maken dat de migraine geluxeerd is
door het trauma.
Tussen deze twee extreme voorbeelden ligt een grijs
gebied waarbij elk geval individueel beoordeeld moet
worden, met goede kennis van de epidemiologie van
migraine. Het simpelweg afdoen met de redenering
‘er is geen epidemiologisch bewijs dus er is ook geen
causale relatie’,1 lijkt ons een tamelijk simplistische
dooddoener die niet alleen wetenschappelijk onjuist
is, maar ook geen recht doet aan op zijn minst een
deel van de patiënten bij wie het heel aannemelijk
is dat de migraine wel degelijk geluxeerd is door een
hoofdtrauma.
Interactie tussen genetische risicofactoren en
externe triggers
In het bovenbeschreven geval van de jonge vrouw van
negentien zou met evenveel recht beweerd kunnen
worden dat zij nooit migraine zou hebben gekregen

Bij gebrek aan directe bewijsvoering kunnen we pogen
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is dat posttraumatisch ontstane migraine geluxeerd
is door het hoofdtrauma. Dit geldt met name voor
migraine met aura. Omgekeerd, hoe jonger de patiënt,
des te lastiger het is om een causale relatie aannemelijk
te maken. Bij mannen is de kritische leeftijdsgrens
voor het spontaan beginnen van migraine ongeveer
25 jaar, bij vrouwen is deze grens ongeveer 30 jaar.
Bijkomende interacterende risico factoren die de kans
op het krijgen van migraine beïnvloeden zijn: (1)
het type migraine; (2) het vóórkomen van migraine
bij eerstegraads familieleden; en (3) de eventuele
aanwezigheid van depressie en/of epilepsie.

als zij niet bovenop haar erfelijk aanleg ook nog eens
een hoofdtrauma had gekregen. Het wordt steeds
duidelijker dat zowel genetische als omgevingsfactoren
nodig zijn om een ziekte tot expressie te brengen.
Als illustratief voorbeeld moge dienen de fraaie
studie van Caspi et al.33 Zij toonden aan dat van
personen die in de jeugd mishandeld waren, alleen
diegenen die ook een bepaald genotype hadden later
antisociaal gedrag gingen vertonen. Uiteraard is de
rol van additionele externe factoren op individueel
niveau lastig te bewijzen, maar het geeft wel aan hoe
moeilijk het kan zijn een causale relatie aan te tonen,
maar ook om deze te ontkrachten. Als case-control
of andere epidemiologische studies geen rekening
houden met een mogelijke interactie tussen genetische
predisposities en externe triggerfactoren (bijvoorbeeld
simpelweg omdat deze nog niet bekend zijn) dan kan
zomaar ten onrechte geconcludeerd worden dat er geen
relatie is tussen een triggerfactor (lees: hoofdtrauma)
en het krijgen van een ziekte (lees: posttraumatische
migraine).

Alleen al het feit dat ons artikel noodzakelijk is geeft
aan dat er behoefte is aan goede epidemiologische
gegevens over de relatie tussen hoofdtrauma en het
luxeren of verergeren van migraine en andere vormen
van hoofdpijn. Binnenkort worden in Nederland en
andere landen enkele prospectieve studies naar de
gevolgen van hoofdtrauma opgestart. Wellicht is dit
een uitgelezen kans om, met steun van Nederlandse
verzekeringsbedrijven, een studie-onderdeel toe te
voegen naar het optreden van posttraumatische
migraine en andere vormen van hoofdpijn. Over
enkele jaren zouden we dan eindelijk kunnen
beschikken over betrouwbare cijfers over het nu
nog zo moeilijk te doorgronden fenomeen van
posttraumatische hoofdpijn. Wij zijn gaarne bereid aan
een dergelijke studie mee te doen.

Kan een hoofdtrauma een reeds bestaande
migraine verergeren?
Deze vraag is lastiger te beantwoorden. De klinische
ervaring leert dat een plotse forse toename van de
aanvalsfrequentie meestal veroorzaakt wordt door te
veel gebruik van caffeïne, pijnstillers en/of andere
migraineaanvalsmiddelen. Andere risicofactoren
hiervoor zijn depressie, vrouwelijk geslacht en een hoge
BMI. Hoofdtrauma wordt regelmatig door patiënten
genoemd, maar betrouwbare epidemiologische
gegevens hierover ontbreken.32

Tot slot
In het GAVscoopartikel1 en de toelichting hierop
wordt helaas op tamelijk ongenuanceerde wijze
sterk geageerd tegen de mening van experts. Hierbij
worden onnodig vijandig getinte formuleringen als
‘ontmaskering ... van de expert’ gebruikt. Er wordt
gesteld dat ‘de mening van experts in de rangorde
van wetenschappelijke bewijsvoering onderaan
staat’. Dat klopt. Echter, helemaal onderaan staat
de mening van ‘niet-experts’ die, zonder voldoende
relevante kennis, onvoldoende in staat en bereid zijn
om lastig te bewijzen medische vraagstukken op een
onbevooroordeelde en vooral constructieve wijze op
te lossen. Uiteraard moeten we altijd kritisch blijven
ten aanzien van beweerde causale relaties, maar het
in enkele paragrafen ‘losjes uit de pols’ roepen van
‘er is geen bewijs, dus het bestaat niet’ schiet wel
heel erg door naar de verkeerde kant. Het getuigt
ook van weinig compassie en gebrek aan besef van
hoe ernstig een dergelijke veroordeling kan zijn voor
individuele patiënten en van weinig motivatie om deze
patiënten daadwerkelijk te helpen. Het proberen te
zoeken naar constructieve oplossingen is intellectueel
veel uitdagender en klinisch veel bevredigender dan
‘achteroverleunend in een stoel’ alleen maar naar
argumenten te zoeken waarom iets niet waar zou
kunnen zijn. Een kritische blik is belangrijk, maar
laat patiënten niet de dupe worden van al te rigide

Conclusies
Net zoals voor zoveel andere oorzakelijke relaties geldt,
is er geen direct bewijs dat een hoofdtrauma migraine
kan luxeren. Er is echter zeker ook geen bewijs voor
het tegendeel. Er is wel aanzienlijk indirect bewijs
dat hoofdtrauma’s migraine kunnen induceren bij
daartoe genetisch gepredisponeerde mensen. In enkele
specifieke gevallen is het onderliggend moleculair
mechanisme hiervoor bekend.
Wij pleiten absoluut niet voor het al te gemakkelijk
concluderen dat ‘de migraine wel door het
hoofdtrauma ontstaan zal zijn’, maar wel voor een
objectieve en vooral onbevooroordeelde individuele
beoordeling van elk geval waarbij migraine begonnen
of verergerd is in aansluiting aan een hoofdtrauma.
Inschatting van de waarschijnlijkheid dat de migraine
wel of niet geluxeerd is door het hoofdtrauma kan
alleen geschieden door terdege kennis te hebben
van met name de leeftijds- en geslachtsafhankelijke
incidentiecijfers voor migraine. In dit artikel hebben
wij hiervoor enkele handvaten gegeven. Grosso modo
geldt, hoe ouder de patiënt hoe aannemelijker het
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IHS en een officiële werkgroep van de Nederlandse
Vereniging voor Neurologie. Hij doet in principe geen
medische expertises, tenzij bij hoge uitzondering
en op speciale indicatie. In de afgelopen twaalf
jaren heeft hij, voor zo ver na te gaan, in totaal
drie medische expertises gedaan. Twee daarvan
waren naar de vraag of hoofdpijn geluxeerd was
door een hoofdtrauma. MDF geeft daarnaast advies
aan, en werkt samen met, bedrijven die nieuwe
behandelingen tegen migraine en/of clusterhoofdpijn
ontwikkelen. Het salaris van MDF wordt volledig
betaald door zijn werkgever, het Leids Universitair
Medisch Centrum. DK en GS hebben geen potentieel
belangenconflict te melden.

principes, ze verdienen een eerlijker kans. Probeer ze te
helpen, daar zijn we toch artsen voor?
Dankwoord
Wij danken de collegae J. Haan en P. van Haren voor
het kritisch doorlezen van het manuscript en het
geven van waardevolle adviezen.
Potentieel belangenconflict
MDF is ex-voorzitter van de International Headache
Society (IHS) en huidig voorzitter van de Nederlandse
Hoofdpijn Vereniging, de Nederlandse tak van de
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Terug naar het begin
M. Vermeulen*

Redeneren en toetsen

Hieronder het commentaar van Prof. Dr. M. Vermeulen op
het artikel van Prof. Dr. M.D. Ferrari e.a. elders in dit blad.

Ferrari geeft toe dat er geen onderzoek is dat zijn
uitspraak onderbouwt, maar zet een redenering op
waaruit zou moeten blijken dat een hersentrauma
de ziekte migraine kan uitlokken. In zijn redenering
is hij soms slordig. Hij noemt voetballers die na het
koppen van een bal een migraine aanval krijgen,
maar zij moeten wel telkens opnieuw koppen voor
een aanval, wat anders is dan een eenmalig trauma
waardoor de ziekte migraine wordt uitgelokt. Ook
gaat hij slordig om met het onderscheid tussen
migraine en spanningshoofdpijn. Duidelijk is dat
Ferrari redeneringen van experts een te belangrijke
status toekent. Het debat tussen voorstanders van
(klinisch) redeneren en aanhangers van de klinische
epidemiologie, destijds de numerieke methode
genoemd, is begonnen in het begin van de 19e eeuw
en heeft zich voortgezet tot de dag van vandaag. In
de discussie tussen Ferrari en mij zijn alle kenmerken
van dit debat te herkennen. Ferrari meent op grond
van zijn kennis over migraine tot allerlei uitspraken
te kunnen komen. Ik zet bij uitspraken, als het
uitspraken zijn die ertoe doen, altijd een vraagteken
en haal het vraagteken pas weg als goed opgezet
onderzoek de uitspraak niet onderuithaalt. Deze
kritische houding wordt door Ferrari aangezien
voor gebrek aan compassie met onze patiënten.
Ik herinner hem eraan dat softenon destijds met
compassie aan zwangere vrouwen is toegediend,
waar dit toe leidde hoef ik niet meer uit te leggen.

Eerst terug naar hoe het begon. Een verzekeringsarts
vraagt aan Ferrari of een hersentrauma de ziekte
migraine kan uitlokken. Hij aarzelde en zei
vervolgens ‘ja’. Later werd hem gevraagd zijn ‘ja’
te onderbouwen. Ferrari stuurde een door hem
geschreven hoofdstuk uit een boek, maar in dat
hoofdstuk werd geen onderbouwing gevonden. Dit
werd hem bericht waarop Ferrari reageerde met de
opmerking wel wat anders te doen te hebben dan het
leveren van deze onderbouwing. Mij werd gevraagd
of de gevraagde onderbouwing bij neurologen
bekend is. Ik deed een kort literatuuronderzoek,
vond geen artikelen die ik bruikbaar vond voor het
beantwoorden van de vraag en ging vervolgens na
wat voor type onderzoek nodig zou zijn om deze
vraag te beantwoorden. Mijn conclusie was dat een
case-control studie de meest geschikte methode zou
zijn. Let wel, deze methode is het meest geschikt
voor deze vraag. Voor andere vragen, bijvoorbeeld
of therapie A beter is dan therapie B, is een andere
onderzoeksmethode, de randomised clinical trial,
aangewezen. Ferrari vond voorbeelden van vragen
die niet met een case-control studie zijn beantwoord.
Dat is niet verwonderlijk, want de case-control studie
is niet altijd de meest geschikte methode.
Ferrari wijst op het belang van de incidentie van
nieuwe patiënten met migraine en licht dit toe met
een figuur. De figuur laat zien dat migraine meestal
op jonge leeftijd begint, maar ook dat het aantal
mensen dat op latere leeftijd migraine krijgt in
absolute getallen nog aanzienlijk is. Dit ondersteunt
mijn keuze voor de case-control studie.

*

Ferrari raad ik aan het boek ‘Geneeskunde: de theorie
achter de praktijk‘ (Reed Business, Amsterdam 2012)
te lezen. Hoofdstuk 7 is al voldoende.

Prof. Dr. M. Vermeulen, emeritus hoogleraar neurologie.
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Wat is er mis aan het overlegmodel?
M. de Kock*
GAVscoop vroeg mij naar de ervaringen die uw
zuiderburen hebben met het gebruik van enig medisch
adviseur voor zowel de belangenbehartiger als voor
de verzekeraar. GAVscoop ging ervan uit dat deze
werkwijze in België al langer ingeburgerd was.

adviseurs niet aanvaardt, is het de derde - door de
rechtbank aangestelde - medisch adviseur om te
oordelen in alle onafhankelijkheid .

Uw zuiderburen kennen geen systeem van enig
medisch adviseur voor de afhandeling van
letselschade, althans niet bij letselschaderegelingen
in der minne. Meer nog, wij zijn er niet altijd uit met
twee medisch adviseurs.

Voor regeling van schade in de privaat sector zijn er
meerdere wegen te bewandelen ter oplossing van een
geschil. De partij slachtoffer richt zich tot de rechter,
die weerom zijn ‘enig’ medisch adviseur (of ‘medisch
deskundige’) aanstelt. Deze procedure is juridisch en
administratief ‘erg log’. Noch het slachtoffer, noch
de verzekeraar kent voorafgaandelijk de identiteit
(lees kundigheid) van deze medisch deskundige.
Daarom kiezen beide partijen dikwijls voor een
overlegprocedure buiten de rechtbank.

Aansprakelijkheid

Hoe verloopt de oplossing van een geschil omtrent
menselijke schade in België?
De medisch adviseur van de privaat verzekeraar
ongevallen, de (privaat) arbeidsongevallenverzekeraar
of het fonds voor de beroepsziekten stellen eenzijdig
een medische schaderegeling voor, waarmee (de
medisch adviseur van) het slachtoffer al dan niet
akkoord gaat. Zo geen akkoord, dan ontstaat er een
geschil. De oplossing voor dit geschil loopt volgens
licht differente regels in functie van de wetgeving
waaronder het geschil valt.

Deze overlegprocedure noemt men de minnelijke
medische expertise. Na het opstellen van een
contractuele verbintenis tussen partijen om hieraan
mee te werken, overleggen de medisch adviseurs
van beide partijen. Zij stellen gezamenlijk een derde
arts-deskundige aan, wiens taak het is op vraag van
een van beide deskundigen knopen door te hakken.
In deze overlegprocedure is ook een aanstelling van
een enig medische deskundige mogelijk. Dan nog laat
elke partij zich bijstaan door hun medisch adviseur.
Ook bij deze procedure blijft het tal van medisch
adviseurs dus minstens twee, soms drie.

Arbeidsongevallen
Zo kent België nog een aparte verzekeringstak
‘arbeidsongevallen’ (AO) en ‘beroepsziekten’ (BZ) in
haar sociaal overlegmodel. Zo er geen akkoord wordt
bereikt, vereist de Belgische arbeidsongevallen- of
beroepsziektewetgeving dat de arbeidsrechtbank zich
hierover uitspreekt. De arbeidsrechter zal daarbij een
enig medisch deskundige aanstellen. De verzekeraar
en (veelal) ook het slachtoffer laten zich bijstaan door
hun medisch adviseur bij deze procedure.

Hoe groot is het ‘geschillen’probleem om aan
het overlegmodel te sleutelen?
Tal van eenzijdige voorstellen van de MAA worden
aanvaard door het slachtoffer. Tot één decennium
geleden was er een opvallend verschil in acceptatie
tussen Vlaanderen en Wallonië; Vlaanderen
accepteerde de voorstellen in 80 %, Wallonië in 20 %.
Dit verschil in acceptatie slinkt zienderogen.

België zou België niet zijn mocht er géén officieuze
overlegprocedure bestaan. Deze gangbare
overlegprocedure tussen de privaat arbeidsongevallen
(AO-) verzekeraar en slachtoffers van ongevallen
heet ‘gemeenschappelijk onderzoek’. De kosten
van een juridische procedure lopen snel op. Een
‘gemeenschappelijk onderzoek’ wordt gevoerd tussen
de medisch adviseur van slachtoffer en deze van de
verzekeraar, zo het water niet te diep is. Zo er geen
akkoord komt tussen medisch adviseurs, of wanneer
het slachtoffer het akkoord van beide medisch

*

Ik beschik niet over cijfergegevens vanwege Belgische
verzekeraars om in te kunnen schatten hoeveel
schadedossiers nu discussiedossiers worden. Uit eigen
ervaring kan ik getuigen dat zeven tot acht gevallen
op tien een akkoordmelding geven met het MAA
advies.
Moet een regeling van een geschil uitmonden in
een tornooimodel, waardoor ‘ineffectief herstelgedrag
en passiviteit soms lijkt te worden uitgelokt bij het

Dr. M. de Kock, medisch adviseur, Antwerpen.
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slachtoffer?1 Worden door één medisch adviseur
aan te stellen, ‘het aantal belastende en tijdrovende
discussies op de rug van de medisch adviseur slachtoffer
resp. assuradeur’2 teruggeschroefd? Ik heb er mijn
twijfels over. Vele voorstellen van verzekeraars
worden aanvaard (maar dit vraagt tijd, inzet
en overredingskracht van de medisch adviseur
slachtoffer). Discussies worden veelal adequaat
opgelost, maar een ieder in ons vak heeft wel eens te
maken met een tornooimodel…

binnen de werkomgeving, de rang in de professionele
en sociale pikorde. Dit is nu eenmaal zo en we
kunnen deze realiteit beter onder- dan ontkennen.
Elke medicus met het hart op de juiste plaats gruwt
van langlopende discussies tussen partijen over
niet te objectiveren klachten, predisposities en preexistentiële aandoeningen. Maar gaan we de oplossing
van de discussie plotseling vinden in de daadkracht
van de enig medisch adviseur? Zal de inschaling door
de ‘enig medisch adviseur’ dan een eind maken aan
de discussie? Ik betwijfel het. Mistevreden slachtoffers
zullen wel altijd een forum blijven vinden, is het niet
het deskundigen onderzoek, dan de rechtbank of de
pers.

Hoeveel maakt de kost uit van een kundig medisch
advies? Ik vernam ooit dat de kostprijs medisch
adviseurs zowat één procent bedroeg van de totaalkost
van een schade voor een grote Belgische verzekeraar.
Is het enig medisch adviseurschap de ultieme
oplossing voor een geschil?

Primum non nocere. Er hoeft bij een al beschadigd
iemand geen schade toegevoegd. Het voorschrijven
van (langdurige) arbeidsongeschiktheid, of het voeren
van ellenlange steriele discussies en procedures
gaat bij vrijwel elk slachtoffer met onacceptabele
nevenwerkingen gepaard. Deze toegevoegde schade
moeten we vermijden.

Laat me toe enige kritische kanttekeningen te maken.
Een goed medisch advies (‘deskundigen onderzoek’)
behandelt alle aspecten van de menselijke schade en
begroot al de aspecten van menselijke schade in een
klare, voor betrokken partijen begrijpelijke taal.

De voordelen van het overlegmodel MAS & MAA

We kunnen onze medische vaststellingen misschien
bedenken met een aureool van objectiviteit, wat de
schade-evaluatie aangaat is dit al véél moeilijker. Deze
(veelal percentueel uitgedrukte) schadebegrotingen
situeren zich binnen ‘schattingsmarges’, die
conventioneel worden vastgelegd, in een nationale
of Europese Lijst van invaliditeiten of die van de
American Medical Association.

Vooreerst is er de perceptie van het slachtoffer
dat zijn zaak grondig wordt behandeld. Voor vele
slachtoffers wordt hun menselijke schade, waarvoor
een ander aansprakelijk werd gehouden, niet beleefd
als een griepje en juist het aansprakelijkheidsaspect
maakt dat revendicatie bij de leek om de hoek loert
met al haar niet objectiveerbare aspecten. Overleg
tussen MAS en MAA waarbij het slachtoffer wordt
betrokken en klinisch onderzocht, is dat ook geen
therapeutische act?

Daarbij zijn wij artsen allen gebiased. Een chirurg ziet
anders aan tegen een posttraumatisch stresssyndroom
dan een psychiater. Geneeskunde is geen exacte
wetenschap – hoewel we deze doelstelling zoveel
mogelijk dienen te beogen; het is een kunde maar
ook een kunst en het wezen van menselijke schade is
daarbij ruimer dan de beschrijving van sequelen na
een breuk met functieverlies.

Wat zal er geworden van de zo geroemde
‘objectiviteit’ van de enig medisch adviseur na
een wijle? De verplichting die op ons rust, om
steekhoudende medische argumenten te bedenken
en te verwoorden binnen een dialectisch concept
van een medische toetsing staat garant voor onze
objectiviteit. Die continue instroom van informatie
en toetsing door ‘Peer Review’ met de medisch
adviseur van de tegenpartij houdt ons scherp en
verruimt onze blik op het aspect menselijke schade?

Er is geen duidelijke relatie te bepalen tussen
medische aantoonbare gevolgletsels en
arbeidsongeschiktheid. Beide polen deconnecteren
zich na enige tijd. De ene krijg je met geen stokken
aan het werk, de andere hou je onmogelijk thuis.
Arbeids(on)geschiktheid zit veelal tussen de oren.
Het heeft meer te maken met moeilijker te vatten
elementen zoals jobsatisfactie, de mate van vrijheid

1

2

Weegt het uitsparen van de kost van één medisch
adviseur hier tegen op? Meer nog, zal de enig medisch
adviseur wel een kostenbesparing opleveren?

Zie de uiteenzetting GAVscoop 2012, Pilot één medisch
adviseur, E Mattern, p. 42.
Zie de uiteenzetting GAVscoop 2012, Eén medisch
adviseur: een fundamenteel nieuwe oplossingsrichting,
Mr. ir. Simons.
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Verslag 4e MEDAS Meeting, 5 juni 2012

Het vaststellen van beperkingen
bij claimbeoordeling
D.P.W.M. Wientjens*
echter ook tools op voor een effectieve manier van
behandelen. Zo hebben lichamelijke activiteit en een
sociaal actief leven een zelfversterkend effect op het
cognitief functioneren. Verlies aan zelfvertrouwen in
het eigen geheugen, veelal door selectief waarnemen
en abnormaal labelen van normale vergeetachtigheid,
leidt tot de veel gehoorde geheugen- en
concentratieproblemen bij inactiviteit. Daarom is
het bij het behandelen van personen die langere tijd
inactief zijn van belang om grensverleggend bezig te
zijn en daarbij een streefniveau te hanteren in plaats
van uit te gaan van hun huidige toestand.
‘Luisteren naar je eigen lichaam mag, maar trek je er
vooral niet teveel van aan’, aldus Jan Verhoeven.

Onderstaand artikel is eerder verschenen in PIV-bulletin
nummer 6.
Medisch adviesbureau MEDAS wist haar gasten op
een zonnige middag in juni te boeien op een fraai
buiten in Overveen.
Dat het vaststellen van beperkingen bij
claimbeoordeling geen gemakkelijk onderwerp
is, zal iedereen die hiermee te maken heeft – van
verzekeraar, medisch adviseur, medisch specialist
en advocaat tot rechter – direct beamen. Hiervoor
had MEDAS sprekers uit de medische, juridische
en beleidswereld bij elkaar gebracht. Een quick fix
was dan ook niet te verwachten. Met een ‘Toolkit bij
beperken’ trachtte MEDAS de aanwezigen hiervoor
handvatten te bieden.

Hoe het in de praktijk toegaat, verwoordde orthopeed
Minne Heeg. Ondanks zijn ruime ervaring als
expert, voorzitter van de Commissie Invaliditeit en
Arbeidsongeschiktheid (CIA) van de Nederlandse
Orthopeden Vereniging én medeoprichter van de
Nederlandse Vereniging van Medisch Specialistische
Rapportages (NVMSR), bekende hij gezonde twijfels
te hebben gehad om op deze middag te spreken.
Als reden hiervoor gaf hij het spanningsveld
waarin de expert zich bevindt bij het toekennen
van beperkingen. Enerzijds wil hij niet louter
afgaan op de klachten van betrokkene maar wil
hij de beperkingen objectief en medisch kunnen
verklaren (i.c. de medische causaliteit). Anderzijds
ervaart hij bij het beschrijven van beperkingen in
semikwantitatieve maat dat juist niet-medische
factoren een grote rol spelen. Ook voor een
specialisme als de orthopedie is het objectief en
reproduceerbaar vaststellen van beperkingen dus
een lastige taak. Dit tekort aan concreetheid valt
te compenseren door goed door te vragen bij een
beoordeling.
Hierbij gaat de expert/medisch specialist doorgaans
verder dan hij in zijn spreekkamer gewoon is.

De eerste spreker – Jan Buitenhuis, docent aan het
UMCG en gepromoveerd verzekeringsarts – ging
in op het begrippenkader rond pijn. Zo sprak René
Descartes over een fysiologisch fenomeen in directe
relatie tot weefselschade. Bij chronische pijn, zoals
wij die tegenwoordig kennen, houdt pijn meer dan
zes maanden aan en is er vaak geen aanwijsbare
fysiologische oorzaak. Er treedt een proces van
centrale sensitisatie op in de hersenen, waarbij
vermijdingsgedrag evolueert tot een slechte fysieke
conditie, beperkingen en depressie. Buitenhuis pleit
voor een bewuste hantering van semantiek bij het
vaststellen van beperkingen en spreekt in dit kader
dan ook liever over beperkte mogelijkheden.
Psychologisch is het gunstiger de ondergrens van wat
iemand kan te benoemen dan de bovengrens (‘tot hier
en niet verder’).
Het gevaar van inactiviteit werd toegelicht door
Jan Verhoeven – psycholoog/fysiotherapeut en
oprichter van CQndite. Het onterecht opleggen van
beperkingen en daarmee impliciet inactiviteit, werkt
an sich invaliderend. Het wetenschappelijk bewijs
hiervoor stapelt zich op, zodat het aloude adagium
‘rust roest’ inderdaad blijkt op te gaan. Bij inactiviteit
voltrekken zich namelijk geleidelijk processen
op zowel lichamelijk als emotioneel vlak, die het
ziektegevoel doen toenemen. Dit gegeven levert
*

Daarna volgde een uitstapje naar de wereld van weten regelgeving. Simon Knepper – verzekeringsarts,
thuis in de wereld van de SER en de Gezondheidsraad
en auteur van veel publicaties op sociaalgeneeskundig vlak – legde het opmerkelijke verschil
bloot tussen de beoordeling van beperkingen van

Mevrouw dr. D.P.W.M. Wientjens, arts MEDAS.
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functioneren in de private en publieke sector. Volgens
hem een niet wenselijke situatie, omdat de situatie
een niet wezenlijk andere is. Als vertrekpunt voor
beoordeling in beide sectoren gelden immers de
belemmeringen zoals de persoon die ervaart als
gevolg van ziekte, welke getoetst worden aan het
medisch beeld, relevante arbeid of ander dagelijks
functioneren, op plausibiliteit, consistentie en
participatiegedrag.
Op het instrumentarium dat voor de sociale sector
is ontwikkeld is het een en ander af te dingen.
Na enkele aanpassingen, zoals herziening van de
functiemogelijkhedenlijst (FML) naar de huidige
tijd en het ontwikkelen van een richtlijn medische
causaliteit, zouden deze ook bruikbaar kunnen
zijn in de private sector. Dit laat onverlet dat bij
de beoordeling van beperkingen onvermijdelijke
verschillen zullen blijven optreden. Volgens Knepper
is het niet de taak van de medisch specialist om de
beperkingen te kwantificeren/beoordelen maar
veeleer van de verzekeringsarts en medisch adviseur
omdat de beperkingen niet alleen afgeleid kunnen
worden uit de medische bevindingen.
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De forumdiscussie werd ingeleid door twee
gerenommeerde advocaten, Jacqueline MeystMichels en Peter Langstraat. Aan de orde kwam dat
er evidente verschillen bestaan tussen uitspraken van
de verschillende gerechtshoven in whiplashzaken
waarbij sommige rechters zelf beperkingen vaststellen
en de medische causaliteit ter zijde schuiven; een
gegeven waar een advocaat handig gebruik van kan
maken. Mr. Meyst-Michels pleitte er dan ook voor dat
de rechters over deze ‘postcoderechtspraak’ informeel
eens een raadkamerberaad zouden beleggen.
Verder werd het ware belang van betrokkene
belicht. Velen in de zaal waren van mening dat een
langdurige procedure betrokkene onnodig lang in
een patiëntenrol dwingt. Het belang van snelheid,
activering en de beoordelingskaders werden nog eens
belicht waarbij de tijdens deze middag aangereikte
handvatten zoals het benoemen van mogelijkheden
in plaats van beperkingen, het doorvragen op
ervaren belemmeringen door de medisch expert en
herziening van de huidige FML lijst zouden kunnen
worden gebruikt.
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Impressie van het XIXe EUMASS-congres
A. de Wind*
Van 14-16 juni jl. was Italië gastland van het
XIXe EUMASS/UEMASS congres.

die bovendien langer studeren. Door flexibilisering
van de arbeidsmarkt zijn er meer contractanten, die
doorgaans geen pensioen opbouwen, en ouderen
leven langer en anders, waardoor het familieleven is
gewijzigd. Om te overleven zullen de Europese socioeconomische modellen moeten worden aangepast
en zullen er proactieve, welvaart-georiënteerde
investeringen op basis van participatie en gedeelde
verantwoordelijkheid moet komen.
V. Rebba (Italië) sloot daarop aan door te wijzen
op de gezondheidseconomische gevolgen van de
demografische veranderingen. Er is een toegenomen
vraag naar zorg over een langere periode. Dit vereist
enerzijds een aanpak van de macro-economische
budgetteringen maar anderzijds ook een aanpak
op microniveau, door maatregelen op het gebied
van preventie, communicatie en versterking van de
eerstelijnszorg.

Na het congres van Berlijn heeft de EUMASS Council
een Scientific Committee ingesteld, bestaande uit
Council-leden
met een wetenschappelijke
achtergrond.
Dit comité
heeft, onder
de bezielende
leiding van J.
Järvisalo, hard
gewerkt om
internationaal
gerenommeerde
sprekers voor de
plenaire lezingen
uit te nodigen
en sprekers voor
de parallelsessies
te selecteren
op basis van de ingezonden abstracts. Het brede,
centrale thema ‘Uitdagingen in de Europese Sociale
Zekerheid’ werd niet alleen door sprekers uit de
verzekeringsgeneeskunde belicht, maar ook door
sprekers met een economisch-statistische achtergrond
en sprekers uit de informatietechnologie.

Na de lunch werd het plenaire programma voortgezet
in het congrescentrum. De klimatologische
omstandigheden in de atriumzaal met glazen dak
vormden een uitdaging op zich en stelden de sprekers
en congresgangers zwaar op de proef.
Desondanks hield S. Singh (OECD, Organisation
for Economic Co-operation and Development) een
boeiend betoog over de trends van verzuim. Toename
van uitval op basis van psychische klachten, met
name ook onder jongere werknemers, lijkt te wijzen
op medicalisering van arbeidsmarktproblematiek.
De beleidsmakers op de terreinen van de
uitkeringsstelsels, werkomstandigheden, scholing
& opleiding en gezondheidszorg zullen tot een
gecoördineerde aanpak van de problematiek moeten
komen.

De openingsceremonie vond plaats in de
indrukwekkende en rijk gedecoreerde Aula Magna van
de in 1222 opgerichte Universiteit van Padova, waar
de katheder herinnert aan de tijd dat Galileo Galilei er
doceerde.
Na een welkomstwoord van vertegenwoordigers van
alle deelnemende Italiaanse organisaties opende
C. Dal Pozzo, vicepresident van EUMASS, het congres
dat gericht was op de uitdagingen waarmee alle
Europese stelsels van sociale zekerheid worden
geconfronteerd in tijden van financiële onzekerheid
en vergrijzing van de (beroeps)bevolking.

Daarna was het de beurt aan J.R. Anema (Nederland).
Hij liet ons niet alleen zien hoe Italianen bij de
tijd blijven, maar hij hield ook een pleidooi voor
integrale zorg. Uit internationale studies blijkt dat
werk gezondheidsbevorderend is en sociaal isolement
voorkomt, maar desondanks is er in de behandelende
sector weinig aandacht voor terugkeer naar werk.
Goede werkplekinterventies blijken bovendien vaak
heilzamer en kosteneffectiever dan gezondheidszorg.
In geval van ziekteverzuim zou daarom integrale
zorg door multidisciplinaire teams geboden moeten
worden.

Daarna ging het congres inhoudelijk van start met de
eerste plenaire lezing door N. Ploug (Denemarken).
Hij gaf aan dat de demografische ontwikkelingen
een aanpassing van de pijlers van de welvaartstaat
vereist. Er worden immers minder kinderen geboren,
*

A. de Wind, Secretary General EUMASS.
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Aansluitend was er een postersessie, waarbij men
kennis kon nemen van diverse verzekeringsgeneeskundige projecten en onderzoeken.
Na de koffiepauze was er een ruime keuze aan
parallelsessies, waarbij er na elke presentatie
gelegenheid was om vragen te stellen en ervaringen uit
te wisselen.
Na een boeiende maar ook lange eerste dag kon
men vervolgens gaan genieten van een Italiaanse
zomeravond.

Na de lunch gingen de wegen weer uiteen naar de
verschillende parallelsessies, waaronder wederom
een groot aantal goede Nederlandse en Vlaamse
presentaties.
Daarna was het tijd om te feesten tijdens het
galabanket in het historische Palazzo della Ragione.
De volgende ochtend ging het congres weer verder met
een plenaire voordracht van S.K. Brage (Noorwegen)
over de noodzaak tot samenwerking en communicatie
tussen artsen in de sociale zekerheid en in de
gezondheidszorg.
Het belang van werk werd nogmaals onderstreept. Wat
een geluk dat wij zelfs op zaterdag aan het werk waren!
Voorts benadrukte S.K. Brage het belang van de
continuïteit van medische gegevensuitwisseling
teneinde de eigen kennis en vaardigheden op peil te
houden, nieuwe ontwikkelingen te implementeren en
van elkaar te leren.
Daarmee gaf hij eigenlijk een prima synthese van dit
congres.
Daarna gaf P. Apostoli (Italië) een lezing over de
bedrijfsgeneeskundige aanpak. Hij had blijkbaar de
voordracht van M. Aylward de dag tevoren gemist,
waardoor wij weer een forse stap terug in de tijd
maakten.
Toen volgde de interessante, laatste plenaire sessie
door J. Dequeker (België) over geneeskunde en kunst.
Een passend onderwerp in het culturele Padova
en een boeiende afsluiting van het inhoudelijke
congresprogramma.
Aansluitend vond de EUMASS/UEMASS Assembly
plaats waarin S.K.Brage, President, zoals gebruikelijk
het President’s Report presenteerde.
Tenslotte was het de beurt aan G. Lindenger (Zweden)
om het volgende congres aan te kondigen. Dat zal
worden gehouden in Stockholm, Zweden van 1214 juni 2014. Misschien goed om die data alvast te
noteren.

Op vrijdag viel de eerste plenaire spreker helaas
uit door ziekte, maar tot ieders verrassing had
de locale organisatie blijkbaar besloten om de
medisch directeur van INAIL (Instituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) het
woord te geven, zodat de dag in vloeiend Italiaans
startte.
Daarna was het de beurt aan R. Bastide (Frankrijk),
die ons eerst informeerde over de algemene
ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling
en -verwerking. Daarna zoemde hij in op de nieuwe
toepassingen in de gezondheidszorg, waarbij er
blijkbaar aan sciencefiction grenzende mogelijkheden
zijn.
Vervolgens hield A. Leppänen (Finland) een boeiende
voordracht over ouderenbeleid in de maatschappij
en op de werkplek. Op basis van een Europese studie
naar best practices ten aanzien van ouderenbeleid,
heeft men in Finland een gemakkelijk toegankelijk,
web-based instrument ontwikkeld waarmee bedrijven
en organisaties hun situatie en bijbehorende
problematiek in kaart kunnen brengen en hun beleid
kunnen ombuigen naar een proactief ouderenbeleid.
Na de koffiepauze ging N. Sartor (Italië) in op de
financiering van de sociale zekerheid in Europa. Om
de stelsels betaalbaar te houden en te voldoen aan
de solidariteitsprincipes pleitte hij voor een nieuw
belastingstelsel, gebaseerd op de netto fiscale impact
van individuen.
Daarna gaf M. Aylward (UK) op zijn onnavolgbare
wijze een voordracht over de evolutie van de
beoordeling van invaliditeit en arbeids(on)
geschiktheid. Hij schetste eerst de wisselend
gehanteerde basisbegrippen en de vermeende
objectiviteit van het biomedische model. Daarna
ging hij in op de persoonlijke, psychologische,
socio-economische en werkgerelateerde factoren die
van invloed zijn op de beleving en het gedrag van
het individu en die daardoor mede bepalen of de
biomedische factoren tot een functionele beperking
leiden. In het UK heeft men daarom de ‘Personal
Capability Assessment (PCA)’ ontwikkeld, waarin
al deze factoren zijn opgenomen. In aansluiting
daarop is vervolgens het succesvolle ‘Pathways to
Work (PTW)’ ontwikkeld, dat leidt tot individuele
interventies ten behoeve van terugkeer naar werk.
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Terugkijkend hebben internationaal gerenommeerde
sprekers in de plenaire sessies diverse facetten van
de verzekeringsgeneeskunde belicht en hebben de
parallelsessies de mogelijkheid geboden om de kennis
en ervaringen in ons vakgebied uit te wisselen en over
de grenzen heen te kijken. Al met al een goed congres
in een fantastische stad.
Toch waren er ook wel wat onvolkomenheden en om
daarvan te leren en het volgende congres nog beter te
maken is al een eerste meeting van de Executive en de
Scientific Committee gepland. Wij kijken nu al uit naar
Stockholm!
Abstracts en presentaties zullen, mits daar
toestemming voor is gegeven, op de EUMASS-website
worden geplaatst.
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Voor u gelezen
tijdens reizen, in nieuwsmedia, op websites, en in
vakliteratuur en archiefmateriaal.
Zo leest u in subhoofdstuk Hoge leeftijden het voor
sommigen geruststellende bericht dat de Japanse
grafisch kunstenaar Hokusai (1760-1849) - u kent hem
van die Grote Golf - alles wat hij voor zijn zeventigste
gepresteerd had zonder betekenis achtte. In Voedsel en
kunst wordt onder meer de Pindakaasvloer van Wim T.
Schippers vermeld.
Voor de medicus zijn in het bijzonder díe delen van
het boek interessant die gaan over het menselijk
lichaam, ziekte en kunst en de dood. Zij beslaan
zo’n kwart van het boek. Daarin leest u hoe Marina
Abramovic haar lichaam inzet in haar performance
art, over reumatische aandoeningen die onder meer
Rubens en Renoir getroffen hebben en in verband zijn
gebracht met het binnenkrijgen van zware metalen
uit de gebruikte verf, en over Gaudi die ten behoeve
van de Sagrada Familia naar verluidt afgietsels van
overleden zwervers liet maken. En natuurlijk komt ook
het oor van Vincent voorbij. Opmerkelijke therapieën
worden ook beschreven: Hendrick Goltzius, een
16de-eeuwse Noord-Nederlandse schilder, was ‘in een
swaermoedicheyt’ alsmede ‘in een uytteerende sieckte
oft teeringhe gheraeckt (…) wel dry Jaren langh’. Zijn
genezing volgde na ‘etlijcke Jaren Geyten-melck’ en
het ‘moeten suyghen [aan] Vrouwen borsten’. Maar
misschien is de kunst wel een sterker werkend medicijn
dan de geneeskunde: de 18de-eeuwse schilder Jacob
Weyman vernam van een zeer rijke Schot die het
advies had gekregen de beroemde arts Boerhaave te
bezoeken, dat die voor zijn zwaarmoedigheid meer
baat had gevonden in ‘een paar Konterfytsels (zeer
kunstige schilderijen) als by alle Boerhaves herhaalde
geneesmiddelen’.
Prettig is dat in deze ‘medische’ hoofdstukken (zo
goed als) geen medische uitglijders en typefouten
staan. Daarbij zal de hulp van de echtgenote van
de schrijver, die psychiater is, zeker van dienst zijn
geweest. Een onvolkomenheid als dat Toulouse Lautrec
klein gebleven zou zijn door beenbreuken in zijn
jeugd wordt op een andere plek aangevuld met de
mededeling over diens waarschijnlijk onderliggende
aandoening, pycnodysostose.
Even juist is de relativering die de schrijver aanbrengt:
archeopathologie (het stellen van diagnoses voor
ziektegevallen uit het verleden) heeft een hoog
speculatief gehalte, de betrouwbaarheid van bronnen
is een heikel punt en artsen kunnen zich vergissen bij
het stellen van diagnoses.

Het oor van Vincent.
Merkwaardige feiten uit de kunstgeschiedenis.
Antoon Erftemeijer
Wist u dat Lucebert kleurenblind was? En Rembrandt
een loenzend oog had, of in ieder geval behept was
met een lui oog? En dat de Griekse schilder Zeuxis
van Herakleia zich doodgelachen zou hebben om
een door hem karikaturaal afgebeelde vrouw? U leest
hierover in Het oor van Vincent.
Schrijver Antoon Erftemeijer is kunsthistoricus en
conservator bij het Frans Hals Museum. Schreef
hij ruim tien jaar geleden anekdotes over 450
kunstenaars in De aap van Rembrandt, in dit
boek doet hij het nog eens dunnetjes over door
vele duizenden feiten uit de kunstgeschiedenis
op te sommen. Om enige ordening in deze
stortvloed te brengen is deze kloeke, schaars
geïllustreerde paperback opgedeeld in 7 delen met 26
hoofdstukken, die op hun beurt weer onderverdeeld
zijn in deelgebieden met titels als Extremen in
de kunst, Criminelen in de kunst of Namen en
bijnamen. Hij behandelt 25 eeuwen westerse
kunstgeschiedenis waarbij hij de feiten aantrof
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beschreven wat er bekend is over hun medische
geschiedenis. De reeks begint met Toetanchamon, uit
1300 voor Christus, en eindigt met Johan Clijsters, in
Vlaanderen vast een beroemdheid, overleden in 2005.
Kortom, een selectie uit een breed overzicht van de
geschiedenis.

Het boek wordt gekarakteriseerd door een grote
hoeveelheid feiten tegenover weinig duiding. Niet
iedereen zal het interesseren dat een onbekende
Russische schilder ooit heilig verklaard is of dat een
onbekende Italiaanse schilder geestesziek werd als
daar geen uitleg of toelichting bij gegeven wordt. Voor
hen zal het boek enigszins vermoeiend zijn. Anderen
zullen plezier kunnen beleven aan de vele feiten, mits
gedoseerd tot zich genomen, en het nodige opsteken
van de wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de
kunst.
H. Re i nde rs

Om maar met Toetanchamon te beginnen, ondanks
zijn jonge leeftijd bij zijn overlijden – hij was pas 19
– is zijn medische historie indrukwekkend. De jonge
farao, naar verluid afstammeling van een familie met
veel incestueuze verbanden, kampte met een scoliose,
klompvoet, juveniele aseptische voetnecrose, FreiberKöhlersyndroom, schisis, bijbeenfractuur en malaria.
Als gevolg van de dijbeenbreuk liep hij osteomyelitis
op en nadien malaria, hetgeen tot zijn voortijdige
dood leidde. Alles wordt minutieus beschreven en van
referenties voorzien. Overigens wordt ook de vloek van
de farao, het vermeende mysterieuze overlijden van
veel leden van de oorspronkelijke archeologische groep
rond Howard Carter, kort besproken.
Een ander hoofdstuk bespreekt Wolfgang Amadeus
Mozart, ook al jong overleden. Hij zou in zijn
jeugd hebben geleden aan acuut gewrichtsreuma.
Zijn overlijden heeft velen beziggehouden waarbij
allerlei theorieën de revue zijn gepasseerd. Onder
andere vergiftiging, Henoch-Schönlein purpura
en trichinose zijn ooit geopperd als mogelijke
doodsoorzaak. Ook hier wordt met referenties
onderbouwd waarom endocarditis lenta de meest
waarschijnlijke doodsoorzaak is. Even kort: als kind
had hij tweemaal acuut gewrichtsreuma en in die tijd
kwam de aandoening epidemisch voor. Alternatieven
worden besproken en ik kan me zo voorstellen dat dit
niet de laatste verhandeling is over de vermoedelijke
doodsoorzaak.
Bij de Dokter is al met al een interessant boek met tal
van intrigerende feitjes. Handig voor een avondje
triviant of gewoon om de nieuwsgierigheid te stillen.
Wie altijd al eens heeft willen weten hoe het medisch
is vergaan met Johannes Calvijn, Beethoven, Renoir,
Chopin, maar bijvoorbeeld ook Livingstone, Freud,
Marie Curie en Mitterrand kan dit boek sowieso niet
laten liggen. Ik had ook een hoofdstuk over Vincent
van Gogh, waar toch ook menig medisch artikel aan
gewijd is, verwacht maar dat zult u niet aantreffen.
Misschien in deel twee, want dit is een onderwerp dat
zich leent voor een vervolg. Het boek is iets goedkoper
uitgegeven dan de eerste drukken van De kunstenaar
en de dokter, met slappe kaft, maar desalniettemin mooi
geïllustreerd en vormgegeven. Een fraaie aanvulling
in het genre naast bijvoorbeeld ‘Zieken aan de macht’
(P.Accoce & R.Rentchnick). Een leuk boek om te geven,
te krijgen en zeker om te lezen.
J . B ui tenhuis

Bij de dokter.
Beroemdheden en hun ziektes.
Jan Dequeker
Jan Dequeker kent iedereen wel die vorig jaar het
GAV-lustrum heeft bezocht. Hij was die Vlaamse, wat
oudere meneer, emeritus hoogleraar reumatologie
aan de Katholieke Universiteit Leuven, maar is vooral
bekend van zijn boek ‘De kunstenaar en de dokter’.
In dat boek, en zijn bijdrage aan het GAV-lustrum
beschrijft hij, rijk geïllustreerd, hoe op schilderijen
allerhande pathologie zichtbaar is. Veelal betrof het
afbeeldingen van anonieme personen alhoewel ook
daar al menig beroemdheid passeerde. In zijn nieuwste
boek staat de beroemde persoon centraal en niet een
individueel kunstwerk. Van 34 beroemheden wordt
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