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Van de redactie
Een grote punt.
Wetenschappelijke Afdeling onder leiding van Jan
Buitenhuis waardoor de andere doelen zijn komen te
vervallen.

Het is voorbij, over, uit, afgelopen en ten einde.
Voor mij vanaf volgend jaar geen (gezellige)
GAVscoopvergaderingen meer. Niet meer met mijn
mederedactieleden zorgen voor voldoende kopij,
niet meer erop toezien dat deze vóór de deadline
binnen is en tijdig gecorrigeerd wordt, geen overleg
met de drukker meer, etc. etc. Maar ook geen leuke
GAVscoopweekenden meer!
Ik ga er een punt achter zetten.
Vorig jaar heb ik dit ook al aangekondigd, maar toen
bleef het bij een klein, aarzelend puntje, nu wordt het
een grote vette punt.
Na 48 uitgaven is dit de laatste waar ik aan meewerk.
Ik kom steeds verder van de praktijk te staan en
bovendien wil ik mij niet meer binden aan bepaalde
deadlines nu ik verder sinds mijn pensioen zo vrij als
een vogeltje ben. Er zijn tijden geweest dat ik met de
GAVscoop opstond en ermee naar bed ging en met
name dat laatste laat ik nu graag aan anderen over.
November 1997, wat is dat lang geleden. Wat waren
we jong en wat waren de tijden anders! Indertijd
kregen medisch adviseurs nog de gelegenheid en
de tijd om zich naast hun dossierwerk bezig te
houden met zaken als commissies, nascholingen
en bestuurswerk. Tegenwoordig is dat zeldzaam,
als je iets dergelijks wilt ondernemen dan zul je dat
toch veelal in eigen tijd moeten doen. Een enkele
uitzondering daargelaten.

In het begin was het een ware uitdaging om een
wetenschappelijk blad op te zetten, geen van ons
had daar echt ervaring mee. Bovendien waren de
communicatiemogelijkheden heel wat minder
dan tegenwoordig: geen e-mail, dropbox en pdfbestanden, maar bellen, per post versturen (wel via
een goed functionerende PTT!), kopiëren, faxen en
stapels papier archiveren. Toch is het ons - met vallen
en opstaan weliswaar - gelukt, niet in de laatste plaats
door het enthousiasme en het doorzettingsvermogen
van de commissieleden. Het is niet verwonderlijk dat
de ‘doorlooptijd’ van de leden gering is: meerdere
leden zijn al meer dan 10 jaar lid.
Zoals hierboven al gememoreerd zal ik ook zeker
de leuke GAVscoopweekenden missen. Al bij de
oprichting hebben we de gewoonte aangenomen om
jaarlijks te gaan eten met de commissie, later is dat
uitgebreid tot een volledige (meestal sportieve) dag
met aansluitend een diner. Op die manier hebben
we elkaar goed leren kennen in de stortregen over
de heide bij Darp, met schaafwonden op de ligfiets
in Bergen aan Zee, zwaaiend met nordic walking
stokken in Soest, kanonnen afschietend in Naarden,
op de fiets genietend van de ruimte en de stilte bij
Loppersum(!), etc.
Maar goed, zo is het leven. Dingen komen en dingen
gaan, mensen komen en mensen gaan. Bij het vertrek
van Kees de Wilde schreef ik ‘Een nieuwe lente en
een nieuw begin? Zelfs in Drenthe trappen ze erin’,
doelend op het idee dat ik mijn twijfels had bij de
gedachte van Kees dat hij zich los zou kunnen maken
van de GAVscoop. Het is hem toch gelukt, hij heeft
volledig afstand weten te nemen. Tot deze uitgave dan,
waarin twee artikelen van zijn hand opgenomen zijn.
Ik verwacht dat het mij net zo zal vergaan - afgezien
van dat schrijven van een artikel - en dat ik met
genoegen zal toezien hoe anderen het van mij
overnemen. Ik heb er alle vertrouwen in en wens
mijn opvolger(s) heel veel succes!

De eerste uitgave van de GAVscoop dateert van
november 1997. Het tijdschrift werd en wordt nog
steeds uitgegeven door de Stichting tot Bevordering
van Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek, ook
wel Wetenschappelijke Commissie genoemd. Deze
is opgericht op 21 september 1990 maar werd na
een wat sluimerend bestaan op 26 september 1996
nieuw leven ingeblazen. Het doel van de Stichting
was oorspronkelijk het initiëren, begeleiden en
publiceren van wetenschappelijk onderzoek, het
medeverantwoordelijk zijn voor het wetenschappelijk
deel van de ledenvergaderingen van de GAV en het
uitgeven van het verenigingsblad. In de praktijk is
gebleken dat de commissieleden hun handen vol
hebben aan het laatste. Gelukkig is er nu een aparte

Nank e v an Cappe l l e n-de Gr aaf
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Van het bestuur
Met een flinke vaart laat ik mij, zonder trappen, de
duinovergang afrijden. De zon brandt aangenaam op
mijn rug. Het is nog warm, terwijl het toch al etenstijd
is. Ik raas langs gezinnen die samen met mij het strand
verlaten en discussiëren of ze eerst zichzelf en hun
zanderige kroost gaan douchen of eerst voor hun tent
van een koel biertje gaan genieten in de avondzon.
Een heerlijk onbelangrijk dilemma, dat vakantie heet.
Ik ga heel hard, maar ik heb geen haast. Werk, GAV,
sociale verplichtingen: allemaal heel ver weg. Dacht ik.
Maar niet dus. Een tafereel onderaan de heuvel roept
een beeld op dat me in één klap herinnert aan thuis.
Naast een paar kleine koepeltentjes zijn langs het pad
twee kampeertafels opgesteld met daarachter, op een
rijtje, op vijf verschillende klapstoeltjes, jongens van
rond de 18. Op de tafels vijf flinke borden spaghetti,
in hun hand dat koele drankje waar de voorbijgangers
naar snakken. Ze praten, eten, lachen, drinken. Ze
kijken naar de strandverlaters. Ze horen de discussies.
Het GAV-bestuur achter de tafel bij de ALV.

verpakking peuteren. Met volle mond schudden ze
lachend mijn hand als ik ze begroet. Ik heb geen
trek in koffie of chocola. In mijn hoofd loop ik de
agenda nog even langs, kijk op mijn horloge, nog een
paar minuten voor half drie. Zal het lukken om een
informatieve vergadering te creëren en te leiden? Een
vergadering waarin leden zich gehoord en serieus
genomen voelen? Waarin de balans tussen het doel en
de middelen wordt bewaakt? Waarin uiteindelijk zowel
de rekkelijken als de preciezen tevreden zijn met het
resultaat?
Als iedereen zit denk ik opeens weer aan de vijf
jongens achter de tafeltjes op de camping. Ik voel wat
spanning wegglijden als die herinnering een glimlach
op mijn gezicht tovert. Ik zucht even diep en de
vergadering is begonnen als ik mijn eerste woorden in
de microfoon heb gezegd.
Door het mulle zand ben ik naar boven geploeterd.
Ik transpireer een beetje van de warmte en mijn
hoofd suist licht. Ik haal mijn fiets van het slot, stap
op en laat me naar beneden rijden. Ik probeer goed
op hobbels en kuilen in de weg te letten om de route
heelhuids af te leggen. Als ik onderaan de helling ben,
is de vergadering voorbij en is het tijd voor een, al zeg
ik het zelf, welverdiend biertje.

In mijn brein ging ineens een deurtje open naar een
herinnering, naar een plaatje dat daar ergens in die
grijze cellen was opgeslagen. Een plaatje uit de tijd dat
ik nog ‘gewoon’ als lid bij de ledenvergadering in de zaal
zat. Inmiddels is dat alweer ruim vier jaar geleden. Het
is opvallend dat die vergaderingen van toen zo’n ander
gevoel oproepen dan de vergaderingen nu, nu ik zelf
degene ben die daar achter die tafel zit. Ik verheugde
me in die tijd vooraf vooral op het zien van de vele
collega’s, printte kort voor de vergadering de stukken
uit, las ze even door en liet het allemaal een beetje
over me heen komen. Bij sommige onderwerpen had
ik geen idee waar het nu eigenlijk om draaide. Andere
onderwerpen trokken mijn aandacht en een enkele
keer mengde ik me in de discussie. Naar aanleiding van
de vergadering stuurde ik wel eens een mail naar de
secretaris met een suggestie. Hoe anders is dat nu.

Als in de
week na de
vergadering
de rust weer
een beetje is
weergekeerd,
word ik verrast
door een
ansichtkaart in
mijn brievenbus.
Geraakt door de
pakkende tekst
naast de foto
van een man
die mijn gevoel
van de week
ervoor min of
meer uitbeeldt, draai ik de kaart om op zoek naar de
afzender. Een GAV-lid steekt mij een hart onder de
riem met deze prachtige oneliner. ‘Life begins at the
end of your comfort zone’. Wat doet dit goed! Op naar
de volgende uitdaging.

Al weken van te voren ben ik samen met de andere
bestuursleden bezig om me over alle agendapunten
up-to-date in te lezen en bij te laten praten. Tussen
alle bedrijven door lees en schrijf ik mailtjes, bel ik
en word ik gebeld. Lopende zaken, nieuwe feiten
en organisatorische dilemma’s nemen toe tot een
climax op de dag van de vergadering. Het bestuur
draait overuren in de week voor de ALV. En dan is
het zover. Ook nu verheug ik me erop alle collega’s
te zien. Aangekomen in Almere zie ik de leden
binnendruppelen en vervolgens hoe ze ontspannen
een cappuccino drinken en een mini-marsje uit de

As tri d B l aauw -H o eksma
v o o rzi tter GAV
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GASTscoop

Medisch adviseur in spagaat
Door de ogen van ...
Annemarie van den
Broeke-Spieker en
Marije van der Spek

Herkent u deze zin?

adviseurs zich niet beperken tot medische feiten
en advisering en daarmee op de stoel van de
schaderegelaar of van de financiële planner gaan
zitten. Dit werkt ons inziens contraproductief. Het
zou mogelijk kunnen helpen als medisch adviseurs
zich zouden beperken tot hun taak: het geven van
medisch advies.
Zou het zo zijn dat je iemand met klachten na een
ongeval helpt door een jarenlang slepend proces
van letselschade in gang te houden, alleen omdat de
piketpaaltjes uit financieel oogpunt zo ver mogelijk
uit elkaar worden gezet? Dat kan toch niet de
bedoeling zijn.
Kan bijvoorbeeld één medisch adviseur meer
eenduidigheid en daarmee duidelijkheid bieden voor
mensen met klachten na een ongeval?
Zouden we als beroepsgroep niet meer
onderzoek kunnen doen naar de rol van de
letselschadeprocedure dan wel de rol van de medisch
adviseurs hierin, ter onderbouwing van bepaalde
keuzes in de revalidatiefase bij mensen met klachten
na een ongeval? Het ACPV is hiermee bezig.
Zou het mogelijk (kunnen) zijn de ogen niet te sluiten
voor secundaire ziektewinst in die gevallen waarbij
er geen belang is bij herstel en waarbij er mogelijk
ook geen klachten en beperkingen zijn? Hierin
gezamenlijk kritisch volgen, liefst belangenbehartiger
en verzekeringsmaatschappij samen, het kaf van
het koren scheidend, zou een verbetering van het
letselschadeproces kunnen geven en een vlotte
afwikkeling van zoveel mogelijk zaken, waardoor een
lopende letselschadeprocedure geen contra-indicatie
meer zal zijn voor een herstelproces.
Zouden juist niet-medische factoren een rol kunnen
spelen, zoals een snelle afwikkeling in dergelijke
letselschadeprocedures, waarbij we meteen weer
samen met dr. Cassidy denken aan de invloed
van de advocaten? Mogelijk ook duidelijkheid
brengend wat betreft afbakening vanuit juridisch
en maatschappelijk oogpunt. Bij het schrijven van
deze laatste zin bekruipt ons weer een onaangenaam
gevoel.

‘Het revalidatietraject nu starten is niet zinvol wegens
de lopende letselschadeprocedure. Geadviseerd wordt
om na afronden van de letselschadeprocedure het
revalidatietraject opnieuw aan te vragen dan wel op te
starten.’
Iedere keer als wij een dergelijke zin lezen in een brief
van een revalidatiearts, psycholoog of psychiater
bekruipt ons weer een onaangenaam gevoel. Hoe kan
het zijn dat wij als artsen debet lijken te zijn aan een
stagnerend herstelproces bij mensen met klachten na
een ongeval?
Hoe komt het dan dat deze zinnen nooit staan in
brieven van behandelaren van mensen met ernstig
objectiveerbaar letsel als gevolg van een ongeval?
Dan is een lopende letselschadezaak blijkbaar geen
belemmering.
De presentatie van dr. Cassidy op de VG-dagen van
2012 hebben wij nog vers in het geheugen. Uit de
onderzoeken die hij (onder andere) heeft gedaan kwam
naar voren dat de bemoeienis van een advocaat van
invloed was op de herstelduur en de daarbij behorende
algemene kosten bij mensen met klachten na een
ongeval, denk bijvoorbeeld aan ziektekosten, kosten
van arbeidsongeschiktheid en smartengeld.
Ondanks dat een revalidatietraject door ons als
medisch adviseurs wordt geadviseerd met de beste
bedoelingen, namelijk mensen de gelegenheid en
de faciliteiten bieden om te kunnen herstellen,
lijkt het ons duidelijk dat wij als beroepsgroep ons
moeten bezinnen over hoe hiermee om te gaan, zodat
een revalidatiearts, psychiater of psycholoog een
letselschadeprocedure nooit meer een contra-indicatie
noemt voor een revalidatietraject.
Wat zou de oplossing kunnen zijn?
Wellicht geldt hier het oude gezegde: ‘Schoenmaker,
houdt u bij uw leest.’
Wat we nog wel eens tegenkomen, is dat medisch
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Beste lezers, het bovenstaande is een kijkje in onze
gedachten met de bedoeling een ieder nog eens tot
nadenken aan te zetten en een blik in de spiegel
te laten werpen. Reacties zijn van harte welkom.
Het gaat er immers om hoe wij met zijn allen het
letselschadeproces zo goed mogelijk kunnen laten

verlopen zonder onnodig te polariseren. Dat is in
het belang van de gelaedeerde. Het uiteindelijke
gezamenlijke doel is dat slachtoffers met letselschade
krijgen wat ze werkelijk nodig hebben (de juiste zorg)
en waar ze recht op hebben (financiële compensatie),
zo snel mogelijk en zo fair mogelijk.

ICLAM 2013 Madrid
K. de Wilde

Madrid is van de Spaanse steden de minst Spaanse
stad. Een grote en drukke wereldstad (inclusief
voorsteden meer dan 6 miljoen inwoners, de op twee
na grootste stad van de EU).
Behalve het Prado en het daar tegenover liggende
Thyssen-Bornemisza museum heeft Madrid de
doorsnee bezoeker weinig te bieden. Overigens maakt
het niveau van de bezittingen van deze musea op
zich een bezoek aan Madrid de moeite waard, dat dan
weer wel. Maar voor het overige zou ongeveer iedere
andere stad, Sevilla, Granada, Cordoba, Toledo, om dit
congres een Spaans karakter te geven een betere keus
zijn geweest.
Net als de keuze van het ICLAM comité voor Madrid
een ongelukkige was, zo was ook het congreshotel
een ongelukkige keus. Niet dat de accommodatie
niet goed was, integendeel, een zeer fraai auditorium
was ons deel en ook voor de inwendige mens werd
goed gezorgd. Neen, de locatie zelf was ongelukkig.
Gelegen midden in een doodse zakenwijk met grote
kantoren eromheen kostte het een half uur met de
ondergrondse om in het meer levendige deel van de
stad te komen. Wie dus ‘s middags even op een terrasje
(het weer was behoorlijk goed! Regen in Nederland!)
wilde zitten kwam bedrogen uit. En voor wie de
pech had in een van de congreshotels te bivakkeren,
was het organiseren van een etentje in een van de
vele restaurants in het ‘echte’ centrum een hele
onderneming.
Het congres zelf kenmerkte zich door een uiterst
wisselend niveau.
Hoogtepunten voor mij waren de lezing van cardioloog
Brugada over het naar hem genoemde syndroom en
de verwante lezingen over de channelopathieën en
cardiomyopathieën, zie verderop in dit nummer.
Dieptepunten waren er ook. Behalve de begrippen
‘mens en woemens’, waarmee naar ik veronderstel
mannen en vrouwen werden bedoeld, heb ik mij
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gedurende de gehele lezing van een of andere
Mexicaanse dame af zitten vragen of zij Esperanto,
Spaans dan wel een soort steenkolen-Engels sprak.
Niets van te verstaan in ieder geval. En zo waren er
meer sprekers met een ego groter dan hun zelfkritisch
vermogen en in ieder geval groter dan hun beheersing
van de Engelse taal.
Het valt het organiserend comité aan te rekenen dat
andermaal (Boedapest, Venetië) te weinig aandacht
is gegeven aan de basale spreekvaardigheden van de
presentatoren.
Hand-outs en samenvattingen op papier zijn
uit, digitaal is in. Daar is niets mis mee, mits de
presentaties op tijd beschikbaar worden gesteld. En dat
laatste was niet het geval, een van de
oorzaken van deze wat late verslaglegging. Het is zelfs
zo dat op dit moment nog een aantal samenvattingen
ontbreekt.
Ik kijk met wat gemengde gevoelens terug op Madrid,
mei 2013. Een heerlijke hernieuwde ontmoeting
met oude bekenden uit de Spaanse schildershistorie,
grappige ontmoetingen op straat in de uitgaanswijk,
genoten van de lezingen van absolute deskundigen
over hoogtepunten van de klinische geneeskunde,
maar mij ook zitten verbijten over het soms
verbijsterend slechte Engels van meerdere sprekers.
Het valt te hopen dat er voor dat aspect straks in
Maastricht meer aandacht is.
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Nieuw of oud?
ICLAM, de internationale vereniging voor particuliere verzekeringsgeneeskunde
R.F.J.M. Kneepkens

Nieuwe statuten
Met de statutenwijzigingen beoogde de ICLAM een
kleiner slagvaardiger bestuur, waarin bestuursleden
zitting krijgen op grond van persoonlijke kwaliteiten
en bereidheid tot actie. Beleid en uitvoering liggen nu
bij een nieuw bestuursorgaan, de Board, terwijl het
oude bestuur, het Bureau, nog slechts een raadgevende
functie heeft. De restrictie van 15 leden - en dus
landen - binnen het Bureau is opgeheven, zodat
alle landen zich binnen deze adviesraad kunnen
laten vertegenwoordigen. Het in de praktijk niet
functionerende Committee waarin zo’n 35 landen
vertegenwoordigd waren, is opgeheven en vervangen
door een lidmaatschap dat openstaat voor iedereen
die beroepshalve betrokken is bij particuliere
verzekeringsgeneeskunde. De ICLAM is na een eeuw
opnieuw een vereniging.
Met deze wijzigingen wil de ICLAM meer
belangstellenden mobiliseren en meer bieden aan
de deelnemers uit de in totaal 70 landen die de
congressen bezoeken. De nieuwe statuten zijn te
vinden op www.iclam.org/?q=node/6.

Onze Nederlandse Vereniging van Geneeskundig
Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV)
heeft vele namen gedragen en is te beschouwen als
de legitieme voortzetting van de Nederlandsche
Vereeniging van Geneeskundige Adviseurs van
Levensverzekeringmaatschappijen. Hoewel de
Statuten pas in 1910 notarieel gepasseerd zijn, is de
vereniging in werkelijkheid opgericht op dinsdag 24
september 1901 als Comité Hollandais de l’Association
Internationale des Médecin-Experts de Compagnies
d’Assurances (AIMECA). De AIMECA zelf is ook op die
middag opgericht: ICLAM en GAV zijn even oud!
De internationale vereniging AIMECA is
uiteengevallen toen het door de oplopende politieke
spanningen in Europa niet mogelijk bleek een vijfde
internationaal congres te organiseren. Tijdens het
interbellum besloten geneeskundig adviseurs uit negen
landen tot heroprichting. Nederland behoorde tot
de initiatiefnemers. De naam van het internationale
samenwerkingsverband is enkele keren aangepast en
dankt zijn acroniem ICLAM aan de naam International
Committee for Life Assurance Medicine. GAV-lid Jan
Coert was het eerste erelid van de ICLAM.

Leden van de Board
• President: Fabrice Chouty, Frankrijk
• General Secretary: Pieter Coetzer, Zuid-Afrika
• President Elect: Detloff Rump, Hong Kong
• Leden (alfabetisch):
- Zuzanna Guzel, Polen
- Robert Kneepkens, Nederland
- Achim Regenauer, Duitsland
- Gabriele Teichmann, Duitsland
• Voorzitter organisatiecommissie volgend congres
(zittingsduur 3 jaar):
- Robert Kneepkens, Nederland

De ICLAM volgt de ontwikkelingen in de
verzekeringswereld
De verzekeringswereld verandert. Levensverzekeringen
staan niet langer centraal en de ICLAM richt zich nu
op Life and Health, met uitzondering van Health Care.
De naam is daarom in 2007 gewijzigd in International
Committee for Insurance Medicine. Het acronym
ICLAM is echter gebleven.
Alleen uitbreiden van het aandachtsgebied is uiteraard
niet voldoende. In 2011 is een uitgebreide discussie
over de toekomst van de ICLAM gestart. In 2012
zijn enquêtes gehouden onder congresdeelnemers
en herverzekeraars, is een SWOT-analyse uitgevoerd
en is gesproken met vertegenwoordigers van de
grootste beroepsverenigingen van geneeskundig
adviseurs, zoals de AAIM in de Verenigde Staten.
Duidelijk was dat een grote hervorming van de ICLAM
onvermijdelijk ertoe zou leiden dat sommige landen en
personen verworven rechten zouden moeten opgeven.
Toch zijn alle voorgestelde statutenwijzigingen
unaniem aangenomen in de Algemene ICLAMvergadering in mei van dit jaar.
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Portefeuillecommissies
De voornaamste wijzigingen betreffen de functies en
taken binnen het bestuur. Vanaf nu zijn bestuursleden
verantwoordelijk voor een specifieke portefeuille.
Zij kunnen daarvoor een portfeuillecommissie
oprichten, waarvan de leden worden gerecruteerd uit
Bureauleden en algemene leden. Eenmaal per jaar
moet elke portefeuillehouder een uitgebreid rapport
inleveren, zodat de voortgang gecontroleerd kan
worden.
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GAV en ICLAM
Het zal niemand ontgaan zijn dat de GAV het 25ste
ICLAM-congres in 2016 mag organiseren. Astrid
Blaauw-Hoeksma, Jan Bronsema, Jan Buitenhuis
en Robert Kneepkens hebben zitting in de
organisatiecommissie en zullen in de komende jaren
door steeds meer GAV-leden worden bijgestaan.
Daarnaast zijn inmiddels een aantal GAV-leden
tevens lid geworden van de ICLAM. Lidmaatschap
van de ICLAM is gratis en heeft meerdere voordelen.
Alle ICLAM-leden krijgen toegang tot voor anderen
ontoegankelijke informatie. Zo zijn bijvoorbeeld alle
presentaties van het ICLAM-congres 2013 in Madrid
per 1 januari 2014 toegankelijk voor ICLAM-leden
– pas een jaar later voor derden.
Lidmaatschap van de ICLAM biedt ook de mogelijkheid
om actief te worden in de portefeuillecommissies.
Een bijzondere manier om netwerk en gezichtsveld
te vergroten en bij te dragen aan het succes van ons
ICLAM-congres in 2016 in Maastricht.

Portefeuillehouders
• International Networking and Relationships
- Fabrice Chouty
• Marketing
- Gabriele Teichmann
• Financial resources (inclusief toezicht op de
organisatiecommissie volgend congres)
- Achim Regenauer
- Penningmeester ICLAM: Urs Widmer
• Quality control of ICLAM events (inclusief toezicht
op de organisatiecommissie volgend congres)
- Detloff Rump, Pieter Coetzer,
Robert Kneepkens
• Logistics and Website
- Robert Kneepkens
• Education (inclusief Publishing, Education &
Academic Pathways)
- Zuzanna Guzel
• Voorzitter ICLAM Bureau
- Detloff Rump

Naar aanleiding van voordrachten van
J. Brugada* en I. Denjoy** tijdens het ICLAM-congres 22-25 mei 2013 te Madrid

Het Brugada-syndroom en andere
channelopathieën
Verslag K. de Wilde

acuut overlijden ten grondslag. Hypertrofische
cardiomyopathie is de belangrijkste oorzaak van
plotselinge hartdood bij personen onder de 40 jaar.
Andere, zeldzamere, oorzaken zijn Arrhytmogenic
Right Ventricular Dysplasia (ARVD) en een
aantal syndromen, met een mooi potjes-Engels
channelopathieën genaamd.

Sudden cardiac death (acute hartdood) wordt
gedefinieerd als: een onverwacht overlijden als
gevolg van een cardiale oorzaak, optredend binnen
een kort tijdsbestek (gewoonlijk binnen een uur) na
het eerste begin van de symptomen bij een persoon
met al dan niet een bekende hartaandoening.
Van alle overlijdensgevallen betreft het in acht
tot twaalf procent een plotselinge dood. Van die
gevallen van plotselinge dood is 88% cardiaal
bepaald (Rev Esp Cardiol 1999; 5: 717-725). Hoe
ouder, hoe hoger het aandeel cardiaal overlijden.
In 50% van de gevallen ligt een gedilateerde
cardiomyopathie (oorzaak divers) aan het

*

**

Over deze laatste aandoeningen handelden de
lezingen van dr. Joseph Brugada en
dr. Isabelle Denjoy.
Er zijn inmiddels meerdere, van elkaar te
onderscheiden channelopathieën bekend: het
lange QT-syndroom, vroeger Romano-Ward
syndroom genaamd (LQTS), waarvan inmiddels 12
verschillende vormen zijn beschreven; het korte
QT-syndroom (SQTS); het Brugada-syndroom
en Catecholaminerge Polymorfe Ventriculaire
Tachycardieën (CPVT).

Dr. J. Brugada, Head of Cardiology, Hospital Clinic,
Barcelona, Spain.
Dr. Isabelle Denjoy, National Refering Center for
Inheritable Cardiac Diseases, Hôpital Bichat, Paris, France.
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de erfelijke aandoening het betreft. Zo is van het
lange Q-syndroom type 1 bekend dat zwemmen
een ritmestoornis kan luxeren, terwijl plotseling
nachtelijk lawaai (wekker, telefoon) luxerend kan
werken bij het lange QT-syndroom type 2.

Als oorzaak hebben deze channelopathieën met
elkaar gemeen dat er sprake is van een erfelijke
stoornis in de aanmaak van proteïnen die betrokken
zijn bij het transport van calcium-, natrium- en
kaliumionen door de celmembraan. Hierdoor
treden er stoornissen op in de transportkanalen
van de cardiale celmembraan, vandaar de naam
channelopathieën.
Sommige van deze channelopathieën kunnen
worden vastgesteld bij de asymptomatische
patiënt. Een voorbeeld hiervan is het lange QTsyndroom. Hierbij kan op het ECG een verlenging
worden vastgesteld van de QT-tijd. Bij een QTc
(voor frequentie gecorrigeerde QT) van > 500ms
is er sprake van een verhoogd risico op plotselinge
hartdood.
Bij het in 1992 door dr. Joseph Brugada en zijn
broers dr. Pedro en dr. Ramon Brugada beschreven
en naar hen genoemde syndroom, is er bij een
aantal patiënten sprake van een kenmerkende
ECG- afwijking: een verhoging van het ST-segment
in de afleidingen V1 - V3. Kenmerk van het
Brugada syndroom is dat juist in rust (‘s nachts)
ritmestoornissen optreden.

Naast de verschillende vormen van het erfelijk
bepaalde lange QT-syndroom kunnen ook bepaalde
medicamenten een verlenging van de QT-tijd
veroorzaken. De risico’s op ritmestoornissen zijn
gelijk aan de risico’s bij de erfelijke vormen en zijn
afhankelijk van de mate van verlenging van de
QT-tijd. Uiteraard is een medicamenteus verlengde
QT-tijd makkelijker te behandelen, namelijk door
de dosering aan te passen dan wel over te schakelen
op een ander soort medicatie. Medicijnen die een
verlenging van de QT-tijd kunnen veroorzaken zijn
bijvoorbeeld de cardiaal ingezette medicamenten
sotalol en amiodarone, maar ook erythromycine
en methadon kunnen de QT-tijd verlengen.
Wellicht is er sprake van een individueel bepaalde
overgevoeligheid.
Een andere belangrijke oorzaak van (letale)
ritmestoornissen wordt gevormd door ischemie.
Bij cardiale doorbloedingsstoornissen, coronair
bepaalde ischemie en myocardinfarct sterven als
gevolg van zuurstoftekort myocardcellen af. Maar
niet alle cellen in de gevarenzone gaan dood. Aan
de grenzen van het door een doorbloedingsstoornis
getroffen gebied bevinden zich cellen die te veel
zuurstof krijgen om af te sterven, maar te weinig om
goed te functioneren.

Zoals gezegd is er bij de channelopathieën sprake
van een erfelijke aandoening. Met behulp van
klinisch-genetisch onderzoek en DNA-onderzoek
kan bepaald worden of familieleden van een patiënt
drager zijn en risico lopen.
Het klinisch beeld van onbehandelde patiënten
met channelopathieën is ietwat bizar en
uiteenlopend, afhankelijk van welke vorm van
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Brugada presenteerde in zijn lezing bijzonder
imponerende filmbeelden van de werking van een
ICD. Dergelijke filmbeelden zijn ondanks de huidige
verspreiding van smartphones zeldzaam. In dit
geval was, na eerder plotseling overlijden binnen
de familie, genetisch onderzoek en DNA-onderzoek
verricht en was vastgesteld dat bij een jonge Belgische
topvoetballer sprake was van een potentieel dodelijke
ritmestoornis als gevolg van een channelopathie. Er
werd een ICD geïmplanteerd.
Omdat deze topvoetballer in de hoogste klasse
speelde, werden beelden van de wedstrijd via televisie
uitgezonden. Op deze beelden was te zien dat de
voetballer op een gegeven moment zonder directe
aanleiding in elkaar zakte en enige momenten voor
dood op het veld lag. Plotseling was er een heftig
trekken van armen en benen zichtbaar (het teken dat
de ICD afging), enige seconden later gevolgd door
het ‘wakker’ worden van de speler. De man maakte
zich vervolgens op om de wedstrijd gewoon verder
te spelen, maar dat werd door de scheidsrechter niet
toegestaan.
Voor wie zelf eens de verworvenheden van de
hedendaagse geneeskunde wil bekijken:
www.youtube.com/watch?v=0NLMuyEn4HA.

Vanuit deze ischemische cellen kunnen
ritmestoornissen ontstaan. Ventrikelfibrilleren
in de acute fase van een myocardinfarct ontstaat
waarschijnlijk op deze basis. Ook laat overlijden na
een doorgemaakt myocardinfarct kan in een aantal
gevallen worden verklaard vanuit dit mechanisme.
Preventieve behandeling van plotseling optredende
ritmestoornissen is uiteraard afhankelijk van de
oorzaak. Bij het medicamenteus veroorzaakte lange
QT-syndroom ligt de behandeling voor de hand:
aanpassen van de medicatie.
De behandeling van ventrikelfibrilleren bij het acute
myocardinfarct bestaat uit hartmassage, zo spoedig
mogelijk gevolgd door defibrilleren. De prognose van
ventrikelfibrilleren is omgekeerd evenredig met de
verstreken tijd tot toepassen van een defibrillator.
Brugada hield een warm pleidooi voor de uitgebreide
verspreiding van defibrillatoren in sportcentra,
zwembaden, winkelgebieden, et cetera. Hij
onderbouwde met getallen het (financiële) rendement
van een dergelijke investering.
Ook in ons land zien we in toenemende mate deze
mobiele, makkelijk te bedienen defibrillatoren
hangen.
Moeilijker is het om het risico op late ritmestoornissen
als gevolg van ischemie in te schatten en te
behandelen. In een aantal gevallen bestaat de
behandeling ook hier (zie verderop) uit het plaatsen
van een implanteerbare defibrillator (ICD).

Zoals gezegd bijzonder imponerende beelden, die
meer zeggen dan woorden. Op het internet zijn vele
voorbeelden te vinden van de inzet van externe
defibrillatoren, maar juist dat trekken met armen en
benen en het daarna bijkomen en overgaan tot de orde
van de dag, alsof hij even had geslapen, maakte de
vertoonde beelden zo imposant.

Het risico op (letale) ritmestoornissen als gevolg van
een channelopathie hangt af van de exacte oorzaak
(welk type) en de mate van expressie. In veel gevallen
komt de behandeling neer op het inbrengen van een
ICD.
ICD’s bestaan al sinds enkele tientallen jaren.
Aanvankelijk waren dit uiterst kostbare apparaten
(fl. 50.000,-, naar de tijd gemeten het equivalent
van een huidige € 50.000,-) met een niet altijd even
betrouwbare werking en een accu met beperkte
levensduur. De levensduur van een ICD was rond 2000
al opgelopen tot zo’n 5 jaar. De nieuwste modellen
hebben een geschatte levensduur van zo’n 10 à 12
jaar, terwijl de omvang van het apparaat alleen maar
kleiner is geworden. De huidige geschatte kosten per
jaar komen neer op zo’n € 3.000,- à € 5.000,-.

Wat mij betreft de beste lezing van dit ICLAM congres.
Dr. Isabelle Denjoy ging dieper in op de verschillende
vormen van channelopathie. Het lange QT-syndroom
(LQTS) komt het meest voor met een frequentie van
1 : 2500 bij geboorte. Er is vastgesteld dat 13
verschillende genen betrokken kunnen zijn bij dit
syndroom, waardoor er verschillende uitingsvormen
bestaan.
Voor het stellen van de diagnose LQTS zijn criteria
opgesteld. Niet bij alle patiënten is sprake van een
eerder genoemd QTc > 500 ms.
De behandeling van patiënten met LQTS hangt af
van de mate van expressie, waarbij een toenemende
QTc correspondeert met een navenant hoger risico
op ritmestoornissen. Bètablokkers worden toegepast,
waarbij om onduidelijke redenen propanolol veel beter
presteert dan bijvoorbeeld metoprolol. Verder wordt
ook gebruik gemaakt van de eerder genoemde ICD.
Bij Catecholaminerge Polymorfe Ventriculaire
Tachycardie (CPVT) is het ECG in rust meestal niet
afwijkend. Onder belasting kunnen polymorfe
premature ventriculaire extrasystolen zichtbaar
worden. CPVT is een zeldzame aandoening (1 : 10.000)
met een hoge mortaliteit: 30 % van de patiënten

Een implanteerbare defibrillator werkt als volgt:
Indien ventrikelfibrilleren ontstaat, wordt dit door het
apparaat geregistreerd. Vervolgens geeft het apparaat
een stroomstoot af, die leidt tot totale depolarisatie van
het myocard (en een soort epileptische samentrekking
van de lichaamsspieren). Na deze depolarisatie is er een
elektrische pauze, waarna de sinusknoop de actie weer
hervat. Indien geen elektrische hartactie optreedt na
afgeven van de stroomstoot, kan een ICD ook ingesteld
worden als pacemaker.
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overlijdt voor het 40ste levensjaar. Ook hier heeft
behandeling met bètablokkers effect, bij onvoldoende
effect is een ICD nodig.
Het Brugada-syndroom met de kenmerkende STverhoging in afleidingen V1 - V3 is een autosomaal
erfelijke aandoening (meerdere genen), die kan
leiden tot plotselinge hartdood bij vooral mannen
tussen 30 en 50 jaar. De aandoening komt vooral
voor in Thailand en de Filippijnen (1 - 5 per 100.000
inwoners). Behandeling bestaat uit vermijden van die
medicatie, waarvan de invloed op de QT-tijd bekend is,
het vermijden/bestrijden van koorts en het vermijden
van excessief alcoholgebruik. Quinidine heeft enig
effect en verder ICD.
Het korte QT-syndroom (SQTS) is een zeldzame
aandoening waarbij meerdere genen een rol kunnen
spelen. De diagnose wordt gesteld aan de hand van de
korte QT-tijd (< 330 ms) of een combinatie van korte
QT-tijd en familiegeschiedenis. Behandeling vindt
plaats met quinidine of sotalol of een ICD.

Hoewel al deze syndromen zeldzaam zijn, zijn de
gevolgen ervan toch opvallend, omdat de gevolgen
er van, plotselinge hartdood, zich voordoen binnen
één familie.
De praktische toepasbaarheid van bovenstaande
is voor ons vakgebied vooralsnog beperkt. Echter
het geeft een inzicht in de toenemende kennis van
microbiologische processen en macroscopische
gevolgen van stoornissen op moleculair niveau.
Vooralsnog ligt de voornaamste medische winst
hier in het ontdekken van personen met een
verhoogd risico waardoor preventie mogelijk wordt.
De behandeling is op dit moment uitsluitend
symptomatisch: treedt ventrikelfibrilleren op, dan
moet gedefibrilleerd worden.
Duidelijk is dat de genetische achtergrond van deze
reeks aandoeningen in de verre toekomst wellicht
genetisch modulatie en daarmee causale therapie
mogelijk zou kunnen maken.

Voordracht gehouden op de GAV-ledenvergadering
van 23 mei 2013 te Almere

Het negatieve effect van
letselschadeafwikkeling op herstel
N.A. Elbers*

Inleiding

Er is de laatste tijd in de letselschadebranche veel aandacht
voor de tekortkomingen in de letselschadeafwikkeling.
De praktijk is zich er inmiddels wel van bewust dat de
letselschadeafwikkeling belastend kan zijn, maar lijkt er
maar niet in te slagen daar werkelijk naar te handelen.
De stelling van dit betoog is dat dat wel zou moeten.
Enerzijds blijkt namelijk uit epidemiologische studies dat de
afwikkeling een significant negatieve impact heeft op zowel
het psychologische als het fysieke herstel van slachtoffers.
Anderzijds blijkt dat een cliëntvriendelijke letselschade leidt
tot beter herstel. Voor verzekeringsmaatschappijen is dit
interessant, want meer herstel leidt tot minder kosten. Maar
ook belangenbehartigers zouden hun cliënten toch geen
slachtoffer mogen laten worden van een procedure met als
grondslag dat herstel vóór schadevergoeding gaat.

*

‘Als je helemaal gezond bent en je hebt alles nog,
dan is zo’n letselschadeafwikkeling niet zo heel erg
belastend. Maar als je én geen geld meer verdient,
én ziek bent, én pijn hebt, dan is het heel belastend.’
Aldus een slachtoffer over de letselschadeafwikkeling.
Het is tevens de samenvatting van het probleem
dat in dit artikel wordt besproken, namelijk dat de
letselschadeafwikkeling een herstelbelemmerende
factor kan zijn. Daar is de letselschadepraktijk zich
inmiddels wel van bewust, maar ze lijkt er nog niet
naar te handelen. De stelling van dit artikel is dat dit
zou wel moeten. Om twee redenen: ten eerste hebben
bepaalde aspecten gemiddeld echt een negatief effect
op zowel het psychologische als het fysieke herstel.
Ten tweede blijkt uit onderzoek dat het beter kan: een
cliëntvriendelijke letselschadeafwikkeling heeft een
positief effect op het welzijn.

Mw. dr. N.A. Elbers, psycholoog en onderzoeker aan
Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Email: n.elbers@vu.nl.
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een buitengerechtelijke procedure heeft onderzocht.1
De onderzoekers vonden dat een procedure langer
dan een jaar en de rechterlijke procedure beide de
traumaklachten verergerden.

Het bewijs voor deze stelling komt van internationale
epidemiologische studies. Alvorens de uitkomsten
te bespreken, is het goed om dit type bewijsvoering
toe te lichten. Ten eerste: het betreft internationale
studies. Aangezien ieder land letselschadezaken
juridisch en praktisch op een andere manier afwikkelt,
(bijvoorbeeld no-fault/tort law procedures, of first/third
party verzekeringen), roept dat de vraag op in hoeverre
de bevindingen van toepassing zijn op de Nederlandse
situatie. Inderdaad kunnen de uitkomsten niet één
op één worden vertaald, maar ze geven wel stof tot
nadenken over hoe het anders zou kunnen. Ze dienen
dan ook als bewijs dat de manier van letselschade
afwikkelen anders kan.
Ten tweede gaan epidemiologische studies over
gemiddelden, niet over individuele resultaten.
Het is dus niet zo dat de letselschadefactoren die
hieronder zullen worden beschreven bij ieder
letselschadeslachtoffer een merkbaar negatief
effect hebben op diens welzijn. Daarvoor zijn
er te veel verschillen tussen mensen. Maar als
die verschillen statistisch tegen elkaar worden
uitgemiddeld, dan blijken bepaalde aspecten van de
letselschadeafwikkeling wel degelijk van invloed op
het herstel van de letselschadepopulatie als geheel.
De reden waarom in dit artikel wordt gekozen voor
het beschrijven van epidemiologische studies is dat
ze concreet meten of er een relatie bestaat tussen
letselschadefactoren en gezondheid. Als iets een
meetbaar negatief effect heeft op gezondheid is
dat toch een belangrijke reden om daar iets aan te
doen. Hopelijk kunnen deze studies overtuigen dat
het echt noodzakelijk is de letselschadeafwikkeling
cliëntvriendelijker te maken.

Frequentie van betalen:

Rechterlijke
procedures

Looptijd:

Dat de lengte van de procedure belastend is,
wordt ook bevestigd door slachtoffers in interviewonderzoek.2-3 Slachtoffers spreken vooral over de
onzekerheid die daarmee gepaard gaat, omdat ze
niet weten wat hun staat te wachten en wat ze in de
toekomst kunnen verwachten.2 Het geeft een hoop
frustratie en boosheid en het kost veel negatieve
energie. Vanaf welk moment de factor tijd belastend
wordt is niet goed te zeggen, daar is meer onderzoek
voor nodig. Cotti en collega’s vinden dat het na één
jaar belastend wordt en ook Littleton cum suis zien bij
ongeveer 12 maanden na het ongeval meer psychische
klachten ontstaan.4 Gemiddeld duurt in Nederland
een letselschadezaak twee jaar, dus daar is nog winst
te behalen. Niet alle zaken lenen zich natuurlijk
voor afwikkeling binnen een jaar, maar zeker is ook
dat zaken soms onnodig op de stapel blijven liggen.
Dat lijkt onschuldig, maar een langere duur blijkt
gemiddeld genomen psychologische stress en wellicht
een langer re-integratieproces op te leveren. Proactieve
letselschadeafwikkeling lijkt dus aan te bevelen in
die gevallen waar dat kan: zowel het slachtoffer als
de portemonnee van de verzekeraar zullen er baat bij
hebben.
Dat rechterlijke procedures het trauma lijken te
verergeren1 heeft waarschijnlijk meer te maken met het
feit dat er een conflict is ontstaan waardoor mensen
zich tot de rechter wenden of met de langere looptijd
die met een rechterlijke procedure gepaard gaat, dan
met de procedure zelf. Benadeelden van wie de claim
door de rechter wordt afgehandeld vinden de procedure
namelijk rechtvaardiger dan een buitengerechtelijke
afwikkeling.5 Een mondelinge behandeling geeft
slachtoffers het gevoel dat zij hun kant van het verhaal
kunnen vertellen, dat ze serieus worden genomen en
respectvol worden behandeld.6 Dit zou een stimulans
kunnen vormen voor partijen in de buitengerechtelijke
afwikkeling om veel proactiever conflicten te
voorkomen en - waar zij toch ontstaan - meer
professioneel te hanteren, bijvoorbeeld door vroege inzet
van mediation of bemiddeling, en om meer hun best te
doen om te voldoen aan de behoeften van slachtoffers
hun zegje te kunnen doen en gehoord te worden.

Stress door letselschadeafwikkeling

Stressvolle letselschadeafwikkeling
Welke aspecten van de letselschadeafwikkeling
hebben dan een effect op het herstel? Er is niet veel
epidemiologisch onderzoek gedaan naar specifieke
factoren, maar er zijn toch vier elementen van de
afwikkeling gevonden die in relatie kunnen worden
gebracht met het welzijn van letselschadeslachtoffers:
looptijd, rechterlijke procedures, frequentie van
betalen en medische beoordelingen. Er is een
studie die zowel het effect van de looptijd van een
letselschadeprocedure (langer of korter dan 1 jaar) als de
impact van een rechterlijke procedure ten opzichte van
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benadrukking van de ziekterol die dit met zich
meebrengt?

Een derde element dat van invloed lijkt te zijn op
het herstel is de frequentie van betaling. Uit een
onderzoek blijkt dat slachtoffers die periodieke
betalingen ontvingen sneller weer aan het werk gaan
dan cliënten die een lumpsum schadevergoeding
kregen.7 In lumpsum procedures kunnen slachtoffers
meer te maken krijgen met financiële onzekerheid
dan bij periodieke betalingen: ze moeten veel kosten
maken, die ze pas in een later stadium vergoed zullen
krijgen. Alles is gefocust op de vraag of die zak geld
die straks moet binnenkomen wel voldoende zal
zijn. In interviews noemen letselschadeslachtoffers
die in een lumpsum procedure betrokken zijn de
financiële onzekerheid vaak als een belastende factor.8
Vertaald naar de Nederlandse situatie onderstreept
deze uitkomst het belang van een voorspoedige
bevoorschotting: dat lijkt ten goede te komen aan het
herstel.
Tot slot wordt er in een van onze eigen onderzoeken
naar Australische data gevonden dat het aantal
medische beoordelingen (dit zijn face-to-face
beoordelingen door een onafhankelijk arts) in het
eerste jaar na het ongeval gecorreleerd is met het
aantal bezoeken aan artsen in het tweede jaar. Als
het aantal artsenbezoeken een goede weergave is
van iemands gezondheid, zou dat kunnen betekenen
dat medische beoordelingen herstelbelemmerend
zijn.9 Dat geven slachtoffers in ieder geval wel aan in
interviews: het feit dat ze meerdere malen moeten
bewijzen wat hun mankeert, dat ze ziek zijn, is niet
bevorderlijk voor het herstel en kan zelfs de ziekterol
stimuleren.8,10 In Nederland worden lang niet alle
slachtoffers naar veel verschillende medische experts
gestuurd, maar wanneer het in een dossier wel deze
kant op gaat lijkt het belangrijk om zich steeds
bewust af te vragen: weegt een (extra) medische
beoordeling met als resultaat net iets meer of minder
schadevergoeding op tegen de extra belasting en

Betrokken professionele partijen
Naast looptijd, rechterlijke procedures,
bevoorschotting en medische beoordelingen kunnen
belangenbehartigers en verzekeringsmaatschappijen
ook een herstelbelemmerende invloed uitoefenen op
slachtoffers.
Belangenbehartigers
De betrokkenheid van een belangenbehartiger
blijkt consistent verband te houden met verminderd
welzijn van slachtoffers.11-12 Een voor de hand
liggende veronderstelling is dat mensen die een
belangenbehartiger inschakelen er in het algemeen
ook ernstiger aan toe zijn, en dat het verminderde
herstel dus wordt verklaard door de ernst van het
letsel. Maar ook als daar statistisch voor wordt
gecorrigeerd, wordt er nog steeds een verschil in
herstel gevonden.13 Een andere verklaring is dat de
zaken waarvoor een belangenbehartiger in de arm
wordt genomen gewoon lastigere zaken zijn.14 Daar is
helaas niet voor gecorrigeerd. Tot slot zou het kunnen
dat belangenbehartigers hun cliënten impliciet
aanmoedigen ziektegedrag te vertonen om hun claim
veilig te stellen15 of onvoldoende rekening houden
met de emotionele dimensie van het letsel en de
immateriële behoeften van hun cliënten.6
Dat laatste komt ook terug in interviews:
slachtoffers geven aan het belastend te vinden als
de belangenbehartiger hen te weinig op de hoogte
houdt van de stand van zaken en hen niet betrekt
in de afwikkeling of alleen maar brieven stuurt in
plaats van af en toe mondeling contact te hebben.2
Ook een gebrek aan erkenning, te weinig empathie,
een passieve houding en geen communicatie noch

Cliënten over hun belangenbehartiger
Communicatie
•  Cliënt te weinig informeren
•  Cliënt te weinig betrekken
•  Te weinig telefonisch / face-to-face contact, alleen brieven
Empathie
•  Niet vragen hoe het gaat
•  Niet serieus nemen, geen erkenning
•  Denigrerende toon
Daadkrachtig
•  Achter de broek aan moeten zitten
•  Een jaar lang niks horen
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Hoe het beter kan

openheid over de letselschadeafwikkeling scheppen
onrust en wantrouwen.2 Belangenbehartigers die wel
aan deze eigenschappen voldoen worden daarvoor
door slachtoffers gewaardeerd en erkend. Of de
vervulling van deze wensen met betrekking tot de
kenmerken van de belangenbehartiger ook leidt tot
meer welzijn moet uit verder onderzoek blijken.

Na bovenstaande opsomming van aspecten
die een negatieve impact hebben is er gelukkig
ook bewijs dat het beter kan. Cliëntvriendelijke
letselschadeafwikkeling bevordert inderdaad het
herstel, zo blijkt uit een Australisch onderzoek
onder verkeersslachtoffers.19 Er werd onderzocht of
een nieuwe manier van letselschadeafwikkeling,
dat wil zeggen heldere communicatie, erkenning,
(psychologische) risicoscreening, een vlotte
goedkeuring van medische behandelingen,
proactieve conflicthantering en een focus op snelle
werkhervatting, effect had op het welzijn van
slachtoffers. Slachtoffers van wie de claim volgens
deze nieuwe richtlijn werd afgewikkeld hadden na
7 maanden minder depressieve klachten, minder
beperkingen bij activiteiten en konden eerder hun
normale bezigheden hervatten dan degenen die nog
volgens de oude methode werden afgehandeld.19 De
kenmerken van de afwikkelingsprocedure kunnen dus
wel degelijk invloed hebben op het herstel. Dat is ook
voor Nederland een belangrijke boodschap.
In Nederland kennen we het Pandora-project.20-21 In
deze pilot werden mensen met whiplashletsel een
jaar lang gespaard van alle medische en juridische
discussies, werden ze begeleid door casemanagers en
kregen ze toegang tot iedere medische behandeling
die ze maar wilden. Deze methode zorgde ervoor dat
deelnemers 0,5 punt meer tevreden waren over de
verzekeraar dan het gemiddelde letselschadeslachtoffer
zoals gemeten in het PIV jaarverslag in 2009 (7,8
versus 7,3).22 Helaas werd niet onderzocht of deze
methode ook het herstel bevorderde, maar meer
tevredenheid kan daarvoor een indicatie zijn en is in
elk geval ook op zichzelf al wenselijk.

Verzekeringsmaatschappij
Er is maar weinig epidemiologisch onderzoek
gedaan naar de relatie tussen verzekeraars en
de gezondheid van slachtoffers. Er is naar mijn
weten maar één Australisch onderzoek dat deze
factor heeft onderzocht. Dat onderzoek toont aan
dat letselschadeslachtoffers gemiddeld angstiger
zijn dan mensen met hetzelfde type letsel die
geen letselschadeprocedure starten, enkel en
alleen vanwege de stressvolle interactie met de
schadebetalende partij.16 Over het algemeen wordt
verzekeraars verweten dat zij traineren met het
betalen van voorschotten en dat zij een vijandige
houding aannemen jegens het slachtoffer. Ook de
vaak uitsluitend schriftelijke communicatie vol jargon
wordt door slachtoffers als bijzonder onaangenaam
ervaren.3
De interactie met de wederpartij in Nederland wordt
redelijk rechtvaardig gevonden en wordt gemiddeld
gewaardeerd met een 6,8.17 Dat is geen onvoldoende,
maar het kan wel beter. Cliënten zouden een beter
gevoel kunnen krijgen over de wederpartij als deze
mondeling met hen zou communiceren in plaats
van schriftelijk.18 De nieuwe Bedrijfsregeling 15
‘Informatieverstrekking bij letselschade’ van het
Verbond van Verzekeraars lijkt een stap in de goede
richting.
Verzekeraars voeren nogal eens aan dat zij in hun
rechtstreekse communicatie met het slachtoffer
worden belemmerd door de belangenbehartiger.
Echter, de behoefte aan meer directe communicatie
en het positieve effect daarvan op het
rechtvaardigheidsgevoel, zouden een argument
moeten zijn voor belangenbehartigers om
rechtstreeks contact met de verzekeraar te stimuleren.
Het komt de beleving van rechtvaardigheid ten
goede, en daarmee is het goed voor het herstel van de
cliënt. Uiteraard moet het slachtoffer in die contacten
niet worden verleid tot uitspraken of afspraken die
tegen hem gebruikt kunnen worden. De afspraak
dat hij zich bij die contacten niet kan binden lijkt
hiervoor toereikend. De nieuwe Bedrijfsregeling 15
schrijft voor dat de inhoudelijke contacten over de
aansprakelijkheid en de schade plaatsvinden met de
belangenbehartiger. Kostbaar is persoonlijk contact
uiteraard wel. Maar moderne communicatiemiddelen
bieden hier oplossingen die meer zouden kunnen
worden benut. In Nederland heeft bijna elk
huishouden een computer en internet. Waarom geen
driegesprek via Skypeconferenties of door middel van
een conference call?
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Conclusie
Uit internationaal epidemiologisch onderzoek blijkt
dat, meer dan in de letselschadebranche tot nu toe
werd verondersteld, de letselschadeprocedure niet
alleen belastend is, maar ook daadwerkelijk een
negatief effect heeft op het herstel van slachtoffers. Er
zijn verschillende procedurele aspecten, zoals looptijd,
frequentie van betalen en het aantal medische
beoordelingen, die geassocieerd zijn met een slechtere
gezondheidstoestand. Ook de betrokkenheid van een
belangenbehartiger hangt samen met slechter herstel,
evenals een als vijandig ervaren houding van de
verzekeringsmaatschappij. Dat kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn. Het is ook in strijd met het juridische
beginsel dat herstel vóór schadevergoeding gaat.6
Het negatieve effect is ook te voorkomen, want
epidemiologisch onderzoek laat tevens zien dat
een cliëntvriendelijke letselschadeafwikkeling het
herstel verbetert. Een groot deel van de winst lijkt te
behalen met proactiviteit, communicatie en focus op
werkhervatting, onderdelen waar op dit moment in
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zijn goede initiatieven zoals Pandora21, Columbus,
Aquarius23, Bedrijfsregeling 15 ‘Informatieverstrekking’,
het Keurmerk Letselschade en uiteraard de Gedragscode
Behandeling Letselschade, die verbeteringen
proberen te bewerkstelligen. Ook zijn er verschillende
veelbelovende mogelijkheden voor een online
gezamenlijk behandelplan. Dat biedt hoop, want het is
volstrekt onwenselijk dat mensen slachtoffer worden
van een procedure die bedoeld is om hen zo veel
mogelijk weer in hun oorspronkelijke toestand terug te
brengen.

Nederland nog (te) weinig aandacht voor is gezien de
zeer beperkte aandacht voor dit soort vaardigheden
in de opleiding van verschillende typen professionals
die bij de afwikkeling van letselschade zijn betrokken.
Ook wordt er nog te veel uitsluitend gekeken naar
de kosten van bepaalde verbeteringen en worden de
opbrengsten op het punt van afwikkelingskosten
(minder buitengerechtelijke kosten) en de schadelast
(zoals bijvoorbeeld door een vlottere re-integratie) daar
onvoldoende tegen afgewogen.
Gelukkig zit de letselschadebranche niet stil. Er
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Arbeidsduurbeperking?
S. Knepper

Aanleiding
Bij de beoordeling van beperkingen wordt steeds
vaker specifiek gevraagd naar een mogelijke
beperking van arbeidsduur. Dat gebeurt met
name in de letselschadepraktijk, maar ook bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dat is geen
wonder, een beperking van arbeidsduur kan meer dan
andere beperkingen aanmerkelijke gevolgen hebben
voor aanspraken op een uitkering. Wanneer iemand
de rest van zijn leven als gevolg van letsel nog maar
halve dagen zou kunnen werken, leidt dat vaak tot een
aanzienlijke schadevergoeding. En de drempel van
menige arbeidsongeschiktheidsverzekering – zowel
van de WIA als van private verzekeringspolissen –
wordt gemakkelijk overschreden door een beperking
van inzetbaarheid. Het is dus geen wonder dat deze
de vraag naar een arbeidsduurbeperking regelmatig
opgeworpen wordt. Het is een lastige en vaak arbitraire
beoordeling; verzekeringsartsen en medisch adviseurs
zullen meer dan gemiddelde aandacht moeten
besteden aan een zorgvuldige argumentatie.

een werkgroep van vijf verzekeringsartsen en een
bedrijfsarts. De werkgroep stelde twee mogelijkheden
voor: volledig of half inzetbaar. Deze grove indeling
was gebaseerd op het inzicht dat het heel moeilijk is een
beperking van inzet genuanceerder te onderbouwen
vanwege de vele medische en niet-medische factoren
die daarbij een rol spelen. Maar het veld drong in de
commentaarfase aan op verdere detaillering tot (ook)
een kwart of driekwart inzetbaarheid. Zo kwam een
indeling tot stand van 2 uur/dag (10 uur/week), 4 uur
(20), 6 uur (30), 8 uur (40) en meer, oplopend van
een ernstige tot geen beperking. De standaard kent
drie indicaties voor beperkingen: beschikbaarheid,
energetische stoornissen en preventieve overwegingen.
Hij werd een jaar later vastgesteld door het
toenmalige bestuur van het Landelijk instituut
sociale verzekeringen (Lisv). Maar nadien bleef de
beoordeling van arbeidsduur een heikel punt. Vooral
de preventieve indicatie – hervatting in dezelfde mate
zou tot recidief kunnen leiden – lag onder vuur. Daarbij
blijft de toepassing in de praktijk sterk uiteenlopen.
Soms volgen verzekeringsartsen schijnbaar klakkeloos
toch de in eigen werk gerealiseerde of geclaimde
arbeidsduur. Anderzijds zijn er verzekeringsartsen die
ten onrechte menen dat ‘een arbeidsduurbeperking
verboden is.’ Verder komt de bizarre situatie voor
dat verzekeringsartsen aanzienlijke beperkingen van
persoonlijk en sociaal functioneren aannemen, maar
mensen wèl in staat achten dag en nacht meer dan
45 uur/week te werken. De argumentatie voor een
arbeidsduurbeperking is vaak mager of blijft geheel
achterwege. De staf van UWV is daarom al jaren bezig
deze belangrijke richtlijn te actualiseren en verdiepen,
wat om onduidelijke redenen stagneert (TBV 19/2011,

Geschiedenis
Er kunnen evidente medische redenen zijn om iemand
vanwege bijvoorbeeld energetische stoornissen of
vanwege verminderde beschikbaarheid in verband met
behandeling of opname, beperkt inzetbaar te achten.
In de laatste decennia van de vorige eeuw was het in
de sociale verzekeringen gebruikelijk aan te sluiten
bij de gerealiseerde parttime werkhervatting. Na de
parlementaire enquête over de WAO in 1992 kon dit
geen praktijk blijven. De gerealiseerde inzet is immers
geen vanzelfsprekend medisch uitgangspunt, omdat
die ook ingegeven kan zijn door motivatie, gewenning
aan een inmiddels anders ingedeeld leven of specifieke
organisatorische, bedrijfskundige of economische
opportuniteit. Daarbij kan verminderde inzet
samenhangen met een keuze van mensen voor een meer
gebalanceerd leven, voor hun zorgtaken of voor hobby’s
waar ze eigenlijk meer plezier aan beleven. Dergelijke
keuzen moet de gezonde soortgelijke ook maken en
daarom kan een verminderde inzet niet zomaar als
gevolg van ziekte beschouwd worden.
De eis van een meer objectiverende benadering
leidde in 1999 tot de ontwikkeling van de
verzekeringsgeneeskundige standaard ‘Verminderde
arbeidsduur’. De standaard werd ontworpen door
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Beoordeling arbeidsduur

blz. 462). Ik ben inmiddels een eind gevorderd met een
praktischer bruikbaar alternatief voor de Functionele
Mogelijkhedenlijst, die beoogt verzekeringsartsen,
medisch adviseurs, cliënten en advocaten intussen
ook op dit punt meer houvast te bieden. Daarbij is
tevens aandacht besteed aan de van de werknemer
afwijkende positie van de zelfstandige, die vaak langer
en onregelmatiger werkt dan gewone werknemers.
Dit voorlopig ‘GAV-mogelijkhedenlijst’ gedoopte
concept bevat aanbevelingen die opgevat kunnen
worden als een ‘verstandige afspraak’ in afwachting
van voortschrijdend inzicht (TBV 4/2012, blz.181). De
wetenschap verkeert op dit terrein voorlopig nog ver
achter de horizon.

Een beperking van arbeidsduur zal uitgaande van deze
normen niet snel aan de orde komen. Onder aftrek
van normale slaapbehoefte en zelfverzorging resteert
mensen ruwweg nog ongeveer 100 uur/week voor
werk, ontspanning en sociaal leven. Dit impliceert
dat er zeer overtuigende medische feiten aanwijsbaar
moeten zijn om tot beperkingen van minder dan
45-55 uur beroepsmatige inzetbaarheid - ongeveer
de helft daarvan - te kunnen concluderen. Omdat de
norm bij hen hoger ligt, zal dit bij zelfstandigen in het
algemeen eerder het geval zijn dan bij werknemers.
Zelfstandigen functioneren bovendien vaak meer op
de grens van hun kunnen, wat aanleiding kan zijn
om de duur van die expositie eerder te beperken. Bij
het theoretisch ideaaltypische criterium ‘gangbare
arbeid’ voor werknemers zal eerder het omgekeerde
het geval zijn. Daarom kan een duurbeperking bij
beroepsongeschiktheid eerder aan de orde komen
dan bij algemene arbeidsongeschiktheid. Verder zal
bij het beoordelen van een claim van verminderde
arbeidsduur bij vrouwen overwogen moeten
worden dat 80-90% van de gezonde soortgelijke al
parttime werkt. Een zorgvuldige overweging van het
medische beeld, de arbeidsanamnese en het dagelijks
functioneren biedt dan aanknopingspunten om
conclusies te formuleren. Een bijzondere situatie doet
zich voor bij diegene, die geconfronteerd met een
ernstige ziekte of een voorgeschiedenis van langdurige
overbelasting, andere prioriteiten in het leven is gaan
stellen en daarom minder gaat werken. Dit is eigenlijk
een keuze voor een gezond en evenwichtiger bestaan
– en geen beperking als gevolg van ziekte of ongeval.
Maar ook hier zal de specifieke situatie van het
individu de doorslag geven.

Uitgangspunten
De beperking van arbeidsduur trekt gewoonlijk de
meeste aandacht, maar de beoordeling heeft betrekking
op het hele arbeidspatroon, dus ook de werktijden –
avond-, nacht-, ploegendienst - waarop beroepsmatige
inzet mogelijk is. De beoordeling is tot op zekere
hoogte fictief. Werk en privéleven zijn immers steeds
minder onderscheiden, veel mensen verrichten
werk thuis (‘het nieuwe werken’) of denken na over
werkproblemen nadat zij de deur van hun bedrijf allang
achter zich dichtgetrokken hebben. Dat geldt voor
zelfstandigen mogelijk nog meer dan voor werknemers.
Dit onderstreept nog eens dat de beoordeling van
beperkingen van arbeidspatroon vooral een indicatief
karakter heeft, waarmee geprobeerd wordt zo goed
mogelijk recht te doen aan een evidente beperking van
inzetbaarheid.
Een belangrijk uitgangspunt is dat mensen naast hun
werk recht hebben op ontspanning, een sociaal leven
en bovendien ongeveer acht uur nachtrust. Een tweede
uitgangspunt is dat de onderzoeker dubbeltellingen met
andere beperkingen - bijvoorbeeld van tempo voorkomt. Beperkingen van tempo zijn heel lastig te
kwantificeren. Vaak is een praktische benadering om in
plaats daarvan een inschatting van netto inzetbaarheid
naar duur te maken.

Beperkingen naar de duur van inzetbaarheid kunnen
voortvloeien uit afgenomen vitaliteit samenhangend
met psychiatrische of somatische stoornissen (inclusief
chronische pijn of pathologische moeheid). Daarnaast
kan het gebeuren dat normale dagelijkse handelingen
en zelfverzorging als gevolg van energetische of
andere stoornissen meer dan de gebruikelijke tijd
of energie vergen waardoor minder tijd beschikbaar
blijft voor deelname aan het arbeidsproces. Bijzondere
belastingen, zorgtaken in de persoonlijke levenssfeer
en specifieke hobby’s kunnen geen aanleiding zijn tot
beperkingen van arbeidsduur. Dit betreft immers een
persoonlijke keuze waar de gezonde soortgelijke ook
mee te maken krijgt.

De cultureel bepaalde norm voor het aannemen
van een duurbeperking is fulltime arbeid, wat voor
werknemers meestal neerkomt op ongeveer 40 uur/
week. Korter werken wordt immers doorgaans als
‘parttime’ gekwalificeerd. Zelfstandigen en ondernemers
werken regelmatig veel langer, tot soms 80 uur/week.
Verzekeraars stellen meestal een maximum aan het
aantal verzekerbare uren van 55-60 uur. Tegen deze
achtergrond is 35-45 uur/week kunnen werken een
redelijke sociaal-medische norm voor de meeste
werknemers, en 45-55 uur/week voor de meeste
zelfstandigen, exclusief de normale reistijd voor het
woon-werkverkeer. De onderzoeker zal telkens de
maatgevende werksituatie mede in overweging nemen bij
het bepalen van het uitgangspunt voor een beperking.
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De ‘hardste’ beperkingen vloeien voort uit verminderde
beschikbaarheid vanwege behandeling of opname. De
onderzoeker gaat daarbij na in hoeverre het een regulier
geneeskundige en medisch noodzakelijke behandeling
betreft – en ook of deze bijvoorbeeld redelijkerwijs niet
kan plaatsvinden buiten werktijd. Andere beperkingen
hangen af van de ernst van de stoornis en daarmee
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samenhangende beperking van activiteiten die
tenminste moeten blijken uit een grondige evaluatie van
het dagelijks functioneren en het slaappatroon. Het is
daarbij aan de onderzoeker om te beoordelen in hoeverre
mensen overdag ‘moeten’ rusten, gezien aard en ernst
van de stoornis en hun herstel- en participatiegedrag.
Wat dat laatste betreft is een evaluatie van serieuze
pogingen het werk verder uit te breiden en inspanningen
om de conditie te verbeteren een essentieel onderdeel
van onderzoek. De actuele inzet is weliswaar geen
doorslaggevend criterium, maar wint wel aan gewicht
wanneer het voorgaande traject een overtuigende
inspanningsverplichting laat zien. Van belang is
verder hoe de verminderde inzet door vervanging
is gecompenseerd. Minder inzet kan immers ook
samenhangen met economische tegenslag. Een ongelijke
inzet over dagen van de week is volgens fysiologische
principes een sterke aanwijzing dat in principe meer
mogelijk is.

mensen nog steeds is gebaseerd op een zevende
rustdag als cultureel erfgoed. Die blijft – uitzonderlijke
persoonlijke werkomstandigheden daargelaten –
derhalve buiten beschouwing. Overigens is er geen
inhoudelijk bezwaar tegen om de mogelijk geachte
arbeidsduur over zes dagen in de week (de meeste
zelfstandigen) of vijf (de meeste werknemers) te
spreiden. Ook hierbij zullen individuele achtergronden
de doorslag geven. In hoeverre het redelijk is om van
iemand die drie dagen werkte te vergen dat zo mogelijk
over vijf of zes dagen te spreiden, is een arbeidskundige
beoordeling waarbij de polisvoorwaarden betrokken
zullen worden. Vanuit verzekeringsgeneeskundige
optiek valt daar met betrekking tot herstel- en
participatiegedrag (schadebeperking) overigens veel
voor te zeggen. De onderzoeker beoordeelt derhalve de
mogelijkheden per vijf of zes werkdagen, al naar gelang
de individuele situatie.
Bij de beoordeling houdt de onderzoeker er rekening
mee dat nachtwerk of onregelmatige werktijden een
bijzondere belasting kunnen vormen, vooral vanwege
verstoring van het bioritme of bij een broze mentale
of fysieke balans. Datzelfde geldt in mindere mate
voor het maken van bijzonder lange werkdagen –
meer dan ongeveer 8-9 uur/dag. Daarvan uitgaand
kunnen beperkingen ten aanzien van nachtarbeid
of onregelmatige diensten vanwege een chronische
somatische of psychiatrische stoornis vrij snel aan de
orde komen, eerder dan een arbeidsduurbeperking.
Bij het onderzoek verdient naast arbeidsanamnese en
dagelijks functioneren de slaapanamnese bijzondere
aandacht.

Op grond van zijn bevindingen maakt de onderzoeker
een inschatting in hoeverre ongeveer 45-55 uur
(geen beperking), 35-45 uur (lichte beperking), 25-35
uur (matig, ongeveer half time), 15-25 uur (ernstige
beperking) dan wel 5-15 uur (minimale inzet)
gerealiseerd zou kunnen worden. Daarbij worden de
overige al vastgelegde beperkingen mede in overweging
genomen. De zwaarste beperking zal veelal tot de
arbeidskundige conclusie leiden dat sprake is van (bijna)
volledig arbeidsongeschiktheid, tenzij betrokkene
tevoren al heel weinig werkte. De onderzoeker kan in
dat geval overwegen in hoeverre een situatie van (bijna)
‘geen duurzaam benutbare mogelijkheden’ aan de orde
is, om arbeidskundig onderzoek te voorkomen dat geen
toegevoegde waarde heeft.

Conclusie

Deze wijze van beoordelen doet recht aan de
omstandigheid dat beperkingen naar hun aard en wijze
van vaststelling alleen globaal aangenomen kunnen
worden. Discussies over enkele uren meer of minder zijn
wat dat betreft zinloos, want deze zijn niet feitelijk te
onderbouwen. Anderzijds wordt toch een meer concrete
invulling van de mate van beperking gegeven dan
volgens de International Classification of Functioning
(ICF). Die kwalificeert beperkingen als ‘onbeperkt’, ‘licht’,
‘matig’, ‘ernstig’ en ‘volledig’, wat slecht reproduceerbaar
is en waarmee arbeidsdeskundigen niet kunnen werken.

De claim van beperkingen van arbeidsduur of
arbeidspatroon vereist grondig onderzoek naar:
• aard en ernst van de stoornis
• kwaliteit en duur van de slaap
• rust overdag en de medisch noodzaak daarvan
• medische noodzaak en (veranderbaarheid van)
tijdstip van behandeling
• voorgeschiedenis en arbeidsanamnese
• herstel- en participatiegedrag
• (verdeling van) de actuele gerealiseerde inzet
• vervanging bij verminderde inzet
• algemeen dagelijks functioneren
• inwisselbaarheid van tempo- of productieverlies met
arbeidsduur

Werktijden
Het arbeidspatroon betreft ook de perioden van het
etmaal waarop beroepsmatige activiteit mogelijk is.
De beoordeling gaat uit van het fysiologische principe
van een 24-uursritme. Dat wil dus zeggen dat wat het
ene etmaal mogelijk is, in principe ook het volgende
haalbaar zou moeten zijn. De beoordeling heeft
een forensisch karakter en staat dus niet los van de
maatschappelijke werkelijkheid die voor de meeste
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Een beperking van arbeidsduur vereist overtuigende
argumentatie en zal niet snel aan de orde komen,
een beperking van werktijden kan bij chronische
aandoeningen wel vaker aan de orde komen. Steeds zal
er sprake moeten zijn van een genuanceerde afweging
van de aspecten van het individuele geval. Eenvoudig is
het niet – en zal het ook nooit worden.
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Chronische whiplash:
centrale sensitisatie als verklaringsmodel
L. Daenen* en J. Nijs**

Een whiplashtrauma is het gevolg van een ongeval
(meestal een verkeersongeval) waarbij het hoofd
plots voor-, achter- of zijwaarts wordt geslingerd
en er een hyperflexie, hyperextensie of lateroflexie
van de cervicale wervelkolom optreedt. De plotse
impact ter hoogte van de cervicale wervelkolom kan
leiden tot letsels van weke delen en/of botweefsels
en het ontstaan van een brede waaier aan klinische
symptomen (= Whiplash Associated Disorders, WAD).1
Het merendeel van de patiënten herstelt binnen de
eerste drie maanden na het whiplashtrauma. Echter,
bij 15-50 % van de patiënten blijven de pijn en
symptomen aanhouden en spreekt men van chronische
WAD.2,3 In de meeste gevallen kunnen er geen
duidelijke letsels worden vastgesteld met MRI en CTscans, waardoor de gevolgen van een whiplashtrauma
voor de omgeving vaak onzichtbaar blijven en voor
de arts vaak moeilijk vast te stellen.4,5 Cervicale
disfuncties, zoals een verminderde nekmobiliteit
en proprioceptie en een verstoorde cervicale
bewegingscontrole, zijn meestal wel aanwezig.6 Deze
lokale disfuncties spelen echter geen klinische rol
bij chronische WAD: ze zijn niet predictief voor het
ontwikkelen van chronische klachten en een klassieke
behandeling van deze disfuncties leidt vaak niet
tot reductie van de klachten en verbetering van de
gezondheidstoestand van de patiënt.6,7

Figuur 1. Centrale pijnverwerkingsmechanismen
(overgenomen uit Nijs et al. 2010)

pijnverwerkingsmechanismen bij patiënten met
chronische WAD zijn overactief waardoor het centrale
zenuwstelsel overgevoelig reageert op allerhande
sensorische prikkels.
Perifere sensitisatie
Direct na het trauma is er weefselschade waardoor het
vrijkomen van chemische en ontstekingsmediatoren
zoals bradykinine en prostaglandine wordt getriggerd.8
Hierdoor zal de drempelwaarde van de perifere
nociceptoren dalen en zal de cervicale regio tijdelijk
overgevoelig worden voor zowel mechanische,
thermische als chemische prikkels.9 De verhoogde
(pijn)gevoeligheid heeft als doel de cervicale regio te
beschermen, verdere beschadiging te voorkomen en
herstel te bevorderen. Er zal een verhoogde stroom
van gevaarboodschappen van de periferie naar het
ruggenmerg worden gestuurd10, van waaruit de signalen
kunnen worden doorgestuurd naar de hersenen (figuur
1). Op moment van weefselherstel zal het perifere
sensitisatiemechanisme worden onderdrukt en de pijn
verdwijnen.

Overactieve centrale
pijnverwerkingsmechanismen
Wetenschappelijke onderzoekers zijn het er over eens
dat de kern van het probleem zich niet situeert in de
spieren en gewrichten van de cervicale regio, maar wel
in het centrale zenuwstelsel.7 De centraal neurologische
*
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Centrale sensitisatie
In geval van een vertraagd of onvolledig herstel blijven
nociceptieve impulsen de neuronen ter hoogte van
de dorsale hoorn aanhoudend prikkelen, waardoor de
centrale neuronen gevoeliger worden.11 Een verhoogd
vrijkomen van neurotransmitters zoals glutamaat,
substantie P en aspartaat speelt hierin een belangrijke
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door centrale sensitisatie.27 Overgevoeligheid van
het centrale zenuwstelsel (mechanische of koude
hyperalgesie) is al aanwezig binnen zeven dagen na
het initiële whiplash trauma en is geassocieerd met
een ongunstige prognose en een slechter functioneel
herstel.28,29 Vroegtijdige herkenning van centrale
sensitisatie en aangepaste revalidatieprogramma’s
die zich focussen op de gewijzigde centrale
pijnverwerkingsmechanismen zijn aangewezen.

rol. Deze stoffen zorgen voor een wind-up effect (of
temporele summatie van secundaire pijn).11 Deze windup draagt bij tot centrale sensitisatie en zal er voor
zorgen dat de prikkel versterkt wordt doorgestuurd naar
de hersenen en telkens als meer pijn ervaren wordt
(figuur 2).12
Centrale sensitisatie is de verhoogde responsiviteit
van de centrale pijnneuronen (in zowel de dorsale
hoorn als de hersenen) op prikkels afkomstig van
laagdrempelige mechanoreceptoren.13 Bij centrale
sensitisatie is niet alleen de dorsale hoorn betrokken
maar ook neuroplastische veranderingen in
verschillende hersenregio’s. Patiënten met chronische
WAD vertonen tijdens rust een verhoogde activiteit
in de sensomotorische cortex, mediale frontale gyrus,
posterieure cingulaire gyrus en de parahippocampale
gyrus.14

pijn
sensitiviteit

rustwaarde

Bovendien blijken de pijnmodulerende mechanismen
vanuit de hersenen naar het ruggenmerg verstoord
te zijn bij patiënten met chronische WAD: de
pijndempende mechanismen functioneren niet
meer naar behoren en de pijnfaciliterende banen
zijn overactief.15,16 De descenderende pijndempende
banen vanuit de periacqueductale grijze stof en de
rostroventromediale medulla naar de dorsale hoorn
werken minder efficiënt.15,17
De functie van dit systeem is ‘focus’ van de excitatie
van de dorsale hoorn neuronen: verhogen van
biologisch waardevolle pijnsignalen door demping
van de omliggende neuronale activiteit.18 Bij centrale
sensitisatie, en ook bij chronische WAD, werkt dit
systeem onvoldoende. Patiënten met chronische
WAD vertonen ook een abnormale respons op fysieke
activiteit: zij zijn niet in staat de centrale pijndemping
te activeren tijdens fysieke inspanning.16 Terwijl
fysieke inspanning pijnstillend werkt bij gezonde
personen, resulteert dit bij patiënten met chronische
WAD in verlaagde pijndrempels en een toename van
symptomen.16 Maladaptieve cognities en emoties
zoals pijncatastroferen, stress, depressieve gedachten,
angst en negatieve verwachtingen omtrent herstel
kunnen de activiteit in de pijnfaciliterende banen
verhogen waardoor ze het proces van centrale
sensitisatie in de hand zullen werken (=cognitiefemotionele sensitisatie).19-22

tijdas

Figuur 2. Wind-up als onderdeel van centrale sensitisatie
(overgenomen uit Meeus et al. 2009)

Herkenning van centrale sensitisatie
Als arts/clinicus is het belangrijk om de aanwezigheid
van centrale sensitisatie vroegtijdig te herkennen, zodat
chroniciteit voorkomen kan worden en de therapie
gericht kan worden aangepast.
De volgende klinische kenmerken kunnen wijzen op de
aanwezigheid van centrale sensitisatie bij patiënten met
WAD (enkele symptomen volstaan om te besluiten dat
centrale sensitisatie aanwezig is)30:
- Disproportionele pijn: de ervaren pijn en
gerelateerde beperking zijn niet in verhouding met
de aard en ernst van het letsel of pathologie.
- Diffuse pijnverdeling: uitbreiding van de klachten
naar niet-segmentaal gerelateerde zones (bv.
onderste ledematen).
- Overgevoeligheid voor licht, geluid, geur, aanraking,
mechanische druk, warmte en/of koude.
- Toename van de klachten ondanks een
gelijkblijvende nociceptieve bron.
- Toename van de pijn en klachten tijdens en na
fysieke inspanning.

Er is consistent bewijs voor de aanwezigheid van
centrale sensitisatie bij patiënten met chronische
WAD24-26 en veel van deze studies leveren ook bewijs
dat centrale sensitisatie in grote mate het complexe
klinische beeld van deze patiënten kan verklaren.
Klassieke revalidatieprogramma’s die zich enkel richten
op de lokale nekproblematiek, zoals het verbeteren
van de motorische controle ter hoogte van de nek- en
schouderregio, de cervicale mobiliteit en proprioceptie,
blijken niet goed aan te slaan bij patiënten met
chronische WAD en een klinisch beeld gekenmerkt

GAVscoop, jaargang 17, nummer 3, december 2013

De aanwezigheid van centrale sensitisatie gaat ook vaak
gepaard met slaapstoornissen, algemene vermoeidheid,
concentratie- en geheugenproblemen.30
Richtlijnen voor de behandeling van centrale
sensitisatie
Aangezien centrale sensitisatie het klinische beeld
bij chronische WAD domineert, moet dit de focus
van behandeling zijn bij deze patiënten. Een
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aan dat educatie geïntegreerd in gedragsmatige en
oefenprogramma’s effectief is bij patiënten met
chronische WAD en leidt tot een reductie van pijn,
verbeterd herstel en een toegenomen mobiliteit.41

standaardbehandeling voor centrale sensitisatie is
momenteel echter niet voor handen. Hieronder geven
we een overzicht van de behandelmodaliteiten die
interfereren met de pathofysiologische mechanismen
betrokken bij centrale sensitisatie en die dus
aangewend kunnen worden bij de behandeling van
patiënten met chronische WAD. De onderstaande
behandelopties zijn gericht op het opnieuw op gang
brengen van de pijndempende mechanismen en het
onderdrukken van de pijnfaciliterende processen,
eerder dan op perifere bronnen van nociceptieve
input. Bij het ontbreken van dergelijke perifere
nociceptie, zoals typisch het geval is bij patiënten met
chronische WAD, is een behandeling gericht op de
top-down mechanismen aangewezen.

Stressmanagement
Het aanleren van stressbeheersings- en
relaxatietechnieken is aangewezen om de
stress te verminderen bij patiënten met WAD.
Stressmanagement zal de cognitieve en emotionele
aspecten van centrale sensitisatie aanpakken.
In sommige gevallen is bijkomende specifieke
psychiatrische of psychologische begeleiding
aangewezen.
Oefentherapie
Het nut van beweging op herstel en algemene
conditie moet ook worden benadrukt. Aangepaste
oefenprogramma’s zijn aangewezen en kunnen
bijdragen aan een verbetering van de activiteit
in de dalende pijnmodulerende mechanismen.
Bewegingsangst kan worden aangepakt met een
gedragsgeoriënteerde behandeling zoals graded
exposure. Bij graded exposure wordt de patiënt
stapsgewijs blootgesteld aan de bewegingen die hij/zij
vermijdt uit angst voor schade.42 Via tijdscontingente
oefenprogramma’s (zoals graded activity), waarbij de
aandacht wordt verplaatst van de pijnklachten naar het
dagelijkse functioneren, kunnen fysieke en functionele
activiteiten binnen de eigen grenzen gradueel weer
worden opgebouwd. Naast een verbetering van de
fysieke conditie zullen dergelijke oefenprogramma’s
ook bijdragen aan een vermindering van depressieve
gedachten en pijncatastroferen. Studies hebben
aangetoond dat een tijdscontingent oefenprogramma
effectief is bij patiënten met chronische WAD.43.

Farmacotherapie
Acetaminophen versterkt de dalende pijndempende
mechanismen, namelijk de dalende serotonerge
pijnmechanismen31, en kan het enzym cyclooxygenase in het centrale zenuwstelsel, betrokken
bij de transformatie van arachidonzuur naar
prostaglandinen, inhiberen.32 Serotonine- en
norepinefrine-heropname inhibitoren activeren de
dalende serotonerge en noradrenerge neuronen33
en blijken effectief te zijn bij pijnaandoeningen
die worden gekenmerkt door centrale sensitisatie,
zoals fibromyalgie en osteoarthritis.34,35 Ook andere
farmacologische agentia zoals opioïden, N-Methyl-DAspartaat-receptor antagonisten en calcium-kanaal α2δ
liganden interfereren met mechanismen betrokken
bij centrale sensitisatie.36-38 Het is van belang om
te melden dat bewijs voor de klinische effectiviteit
van dergelijke farmacologische agentia op centrale
pijnverwerkingsmechanismen voornamelijk komt
van dierenstudies; er is momenteel weinig bekend
over het effect van farmacotherapie op centrale
sensitisatie bij mensen. Voor een uitgebreid overzicht
van werkingsmechanismen en effectiviteit van
farmacotherapie bij centrale sensitisatie wordt de
lezer doorverwezen naar Nijs et al. 2011.39

Aangezien verschillende met elkaar interfererende
mechanismen bijdragen tot sensitisatie zal
de klinische praktijk zich moeten richten op
meerdere pijnmechanismen en zal, in functie van
de individuele noden van de WAD patiënt, een
combinatie van verschillende van de bovenstaande
therapiemodaliteiten aangewezen zijn.

Pijneducatie
Door de patiënt te informeren over de oorzaak van
de aanhoudende klachten en uitleg te geven over
neurofysiologie van pijn kunnen verwachtingen
omtrent herstel verbeteren en maladaptieve cognities
over pijn en ziektepercepties worden bijgestuurd.
Hierdoor worden de onderhoudende factoren voor
centrale sensitisatie positief beïnvloed, wat zal
resulteren in een reductie van cognitief-emotionele
sensitisatie. Van belang is dat de gedachten van de
patiënt worden afgestemd met die van de therapeut om
de behandeling vlot te laten verlopen en therapietrouw
te bevorderen. Pijnneurofysiologie-educatie leidt
tot een verbetering van de symptomen, cognities,
drukpijndrempels en pijnvrije bewegingsbaan bij
patiënten met chronische WAD.40 De resultaten
van een systematisch literatuuroverzicht toonden
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Conclusie
Er is consistent wetenschappelijk bewijs voor de
aanwezigheid van centrale sensitisatie bij chronische
WAD. Centrale sensitisatie kan het ontstaan van
chroniciteit in de hand werken en het complexe
klinische beeld van chronische WAD verklaren.
Verschillende mechanismen zoals wind-up,
gewijzigde sensorische informatieverwerking ter
hoogte van de hersenen, verstoorde top-down antinociceptieve mechanismen en overactivatie van
de top-down pijnfaciliterende trajecten kunnen
bijdragen tot het ontstaan en onderhouden van
centrale sensitisatie. Het herkennen van centrale
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brengen van de pijndempende mechanismen en het
onderdrukken van de pijnfaciliterende processen) zijn
aangewezen bij de behandeling van patiënten met
chronische WAD.

sensitisatie is een belangrijk aangrijpingspunt voor
therapie. Therapiestrategieën die zich focussen op
de pathofysiologische mechanismen betrokken
bij centrale sensitisatie (het opnieuw op gang
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DSM-5
S. Knepper

Invoering DSM-5

de belangrijkste wijzingen en volgt een traject van
implementatie. Verder zal nog
afstemming plaatsvinden met
de ICD-10. Tenslotte moet de
financieringsstructuur in de vorm
van gewijzigde DBC’s (diagnosebehandel-combinaties) aangepast
worden. De feitelijke invoering zal
daarom waarschijnlijk pas in de
loop van 2015 gerealiseerd zijn.

De verschijning van de DSM-5 in mei 2013 heeft nogal
wat discussie opgeroepen, zowel in de media als in
de vakpers. Navraag bij de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie leert dat deze haar leden heeft
geadviseerd het gebruik van DSM-5 in elk geval uit te
stellen tot de publicatie van een (ditmaal volledige)
Nederlandstalige versie per 1 april 2014. Bij die
gelegenheid zal de vakpers publicaties wijden aan
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Orthopedische keuringen
Binnen 3 weken gepland
Binnen 3 weken retour

orthopaedisch chirurgen

Verricht door praktiserende orthopeden op basis
van de NOV richtlijnen & AMA guide VI.

dr. B.J. Burger
D.J. Hofstee
F.J. Jonkers
dr. L.C.M. Keijser

Uitgevoerd door een specialist gedifferentieerd
op het onderwerp van keuring.

W.J. Pluymakers
J.J. Quist
M.H.J. Stavenuiter
dr. O.P.P. Temmerman
C.J. Vos

Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
huisnummer 039
telefoon 072 548 2518
fax

072 548 2168

info@keuringenenexpertises.nl

orthopediealkmaar.nl
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De Aandachtpuntenlijst Depressie in de
verzekeringsgeneeskundige praktijk
V. Gouttebarge, J.K. Sluiter en M.H.W. Frings-Dresen*

beoordelingen van werkvermogen van depressieve
arbeidsongeschikte cliënten uit en gebruikten
daarbij 40 keer de Aandachtpuntenlijst Depressie
als hulpmiddel. Bij aanvang en na de pilotimplementatie gaven de meeste verzekeringsartsen
aan over voldoende kennis en vaardigheden te
beschikken om de Aandachtpuntenlijst Depressie
te gebruiken en driekwart van hen voelde zich in
staat de Aandachtpuntenlijst Depressie te gebruiken.
Bij aanvang van de pilot-implementatie gaf tot 85%
van de verzekeringsartsen aan dat het gebruik van
de Aandachtpuntenlijst Depressie van toegevoegde
waarde was voor de onderbouwing en transparantie
van hun beoordelingen. Na de pilot-implementatie
was dit tot de helft gedaald. Ongeveer de helft van de
verzekeringsartsen had bij aanvang en na de pilotimplementatie de steun van collega’s bij het gebruik
van de Aandachtpuntenlijst Depressie.
Het gebruik van de Aandachtpuntenlijst Depressie
in de huidige verzekeringsgeneeskundige praktijk
is aan te bevelen als aanvulling op het bestaande
instrumentarium van de verzekeringsartsen. Daarvoor
is een goede instructie van belang, naast het inzetten
van online informatie, elektronisch onderwijs en
casuïstiekbespreking.

In het promotieonderzoek van verzekeringsarts Frans
Slebus (2009) werd de Aandachtpuntenlijst Depressie
ontwikkeld. De Aandachtpuntenlijst Depressie (ADp)
is een eenvoudig instrument gebaseerd op aspecten
die door verzekeringsartsen belangrijk zijn gevonden
voor het vaststellen van werkvermogen bij cliënten met
depressie. De Aandachtpuntenlijst Depressie is bedoeld
om aanvullende relevante en valide informatie aan
verzekeringsartsen te verschaffen voor hun beoordeling
van werkvermogen bij depressieve arbeidsongeschikten.
Door middel van een implementatieonderzoek is
onderzocht of de Aandachtpuntenlijst Depressie
relevant kan zijn voor de dagelijkse praktijk van
verzekeringsartsen. Deze pilot-implementatie
werd in vier kantoren (Apeldoorn, Arnhem,
Hengelo en Nijmegen) van het Uitvoeringsinstituut
WerknemersVerzekeringen (UWV) uitgevoerd gedurende
een periode van vier maanden. Het onderzoek werd
financieel mogelijk gemaakt door Instituut Gak.
De meeste deelnemende verzekeringsartsen
gebruikten de Aandachtpuntenlijst Depressie bij
hun beoordeling van werkvermogen van depressieve
arbeidsongeschikte cliënten. Tijdens de pilotimplementatie voerden de verzekeringsartsen 106

Link naar het rapport:
http://www.amc.nl/web/file?uuid=084dcc4e-1d1e4475-8e88-3800717c4bd3&owner=4d928ce4-e5574531-8337-ee2442f7f9d8&contentid=14763

*

Dr. Vincent Gouttebarge, Prof. dr. Judith K. Sluiter, Prof.
dr. Monique H.W. Frings-Dresen, Coronel Instituut voor
Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum
(AMC), Amsterdam.
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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

Colofon
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23 januari

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

30-31 januari

ACPV Wetenschappelijke Themadagen:
Kritisch Denken
Organisatie: Academisch Centrum voor Private
Verzekeringsgeneeskunde, ACPV
Locatie: Congreshotel MooiRivier in Dalfsen
Informatie: www.acpv.nl

24-25 april

Masterclass Traumatologie 2.0
Organisatie: GAV-onderwijscommissie
Locatie: Het Roode Koper, Ermelo
Informatie: www.gav.nl

11-13 september

EUMASS Congres 2014
Organisatie: EUMASS
Locatie: Stockholm, Zweden
Informatie: www.eumassstockholm.com

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