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 Van de redactie
Carpe diem

Voor u ligt GAVscoop 2020-3 met als thema ‘feel 
good’. Het leek de redactie een aardig idee om aan 
het einde van het jaar 2020 met alle zorgelijke en 
tot bezorgdheid stemmende corona-ontwikkelingen, 
-maatregelen en -beperkingen een uitgave te brengen 
met inhoud waar u blij en positief van wordt. Niet 
iedereen wordt blij van hetzelfde. Zelf word ik altijd 
erg blij van een kat. Van mijn eigen katten Lotje en 
haar broer Tommy, maar ook van buurkatten, van 
wildvreemde katten en zelfs van decoratiekatten. 
Ik ben echt dol op ze. Het is december 2020. We 
zien terug op een bizar jaar met een wereldwijde 
hoofdrol voor het coronavirus en de wereldwijde 
coronacrisis. Na de intelligente lockdown, de 
anderhalvemetersamenleving, de mondkapjeskwestie 
en het thuiswerken van begin 2020 doken we na 
een schijnbare rustperiode medio oktober alweer 
volop in de tweede golf met ditmaal een initiële 
‘lockdown light’ met dringende adviezen, forse 
beperkingen en met maatregelen, die vooral de zorg 
maar ook het bedrijfsleven waaronder de horeca-
ondernemers en de culturele sector opnieuw hard 
raken. Een tweede golf van faillissementen zal niet 
te voorkomen zijn ondanks overheidsmaatregelen 
waaronder het ‘Doornroosje-arrangement’, een soort 
winterslaapregeling: niet de onderneming, maar haar 
schulden slapen. Sprookjesachtige titel, het wachten 
is op de prins (prins Eric W). Hopelijk komt er snel 
een vaccin beschikbaar. En dan nog, helemaal terug 
naar het oude valt niet te verwachten. We moeten 
er serieus rekening mee houden dat het virus altijd 
onder ons blijft. 

De ontwikkelingen van het bijna voorbije jaar 
hebben een hoop narigheid veroorzaakt, toch zijn er 
ook positieve ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan 
een significante vermindering van de CO2-uitstoot 
(wereldwijd zes procent) of aan het thuiswerken, 
dat best een prettige manier van werken kan zijn 
(althans gedeeltelijk voor sommigen). De significante 
afname van in de file staan is puur voordeel, want 
dat was knap zonde van de tijd. En wat te denken 
van de sociale druk om naar een feestje te moeten 
waar je eigenlijk geen zin in hebt? Het fomo-effect 
(fear of missing out) heeft plaatsgemaakt voor het 
jomo-effect (joy of missing out). Nou ja, yolo (you 
only live once)! Oftewel carpe diem. Pluk de dag, 
ook in corona-tijden. Carpe diem spoort aan om 
niet tot morgen uit te stellen wat je vandaag kunt 
doen. In ‘carpe diem’ wordt de dag overdrachtelijk 
als een vergankelijke, kortstondig bloeiende bloem 
voorgesteld. De zinsnede is oorspronkelijk afkomstig 
uit een tekst (Ode 1.1 uit Boek 1) van de Romeinse 
dichter Horatius (65-8 voor Christus). Die tekst is 

gericht aan een dame, Leuconoë en gaat als volgt: 
“Dum loquimur, fugerit invida aetas. Carpe diem, 
quam minimum credula postero.” Voor latinisten 
onder u appeltje eitje, voor niet-classici de vertaling: 
“Terwijl wij staan te spreken, vlucht vol spijt het 
leven. Pluk de dag, verwacht maar weinig van de 
morgentijd.” 
Horatius voorzag eeuwige roem door zijn oden. In 
zijn eigen woorden: “een monument bestendiger 
dan brons”. En dat is uitgekomen. Quod erat 
demonstrandum: wie schrijft, die blijft. 
Voor wie onder u affiniteit voelt bij ‘wie schrijft die 
blijft’ is er goed nieuws, want GAVscoop heeft een 
vacature voor een redacteur. Helaas door vertrek van 
Marjolein van Zuylen, dat is spijtig. Panta rhei. Maar 
kom erbij en doe mee met ons, het is superleuk om 
erbij te doen, het verbreedt de horizon en het levert 
ook nog eens accreditatiepunten op. Alleen maar 
voordelen.

Wat treft u zoal aan in GAVscoop 2020-3?
Om te beginnen wilde ik met de deur en met 
iets leuks in huis vallen en met veel aplomb het 
symposium ter gelegenheid van de 25e verjaardag 
van GAVscoop in maart 2021 aankondigen. De 
stijlvolle ‘save the date flyer’ ontving u al. Ik doe 
dat toch, maar met enige reserve. Want tijdens de 
voorbereidingen van het symposium werden we 
ingehaald door Covid-19 met als gevolg een steeds 
heen en weer geslingerd worden tussen hoop en 
vrees. Kan het wel, of toch niet, is een aangepaste 
vorm noodzakelijk, hoeveel GAV-leden mogen er 
komen? Als er maar dertig personen bijeen mogen 
komen is dat erg weinig; dat aantal is al bijna bereikt 
met alleen de redactieleden en de sprekers. Een 
alternatief is online streaming. Persoonlijk vind ik 
dat niet erg feestelijk. In het ergste geval houden we 
rekening met uitstel, maar weest u gerust, zeker niet 
met afstel. 

GAV-voorzitter Monique Piegza ziet terug op roerige 
tijden en richt haar blik op een toekomst buiten 
het GAV-bestuur. In de rubriek Gastscoop treft u 
een uit het hart gegrepen cri de coeur door oud 
GAV-voorzitter Astrid Blaauw. Kunnen we na lezen 
van ‘Tucht en Zucht’ zuchten van opluchting of 
van wanhoop? Het is aan u. In ‘De scoop op….’ 
is de schijnwerper ditmaal gericht op een jonge, 
avontuurlijke collega met een verrassend verhaal. 
Zij zit goed in haar vel en als u dit interview gelezen 
hebt u vast ook. Met plezier vraag ik uw aandacht 
voor het interview met hoogleraar psychiatrie 
mevrouw Anne Speckens. Zij is hoofd van het 
Centrum voor Mindfulness van het Radboud UMC. 
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Er zijn believers en non-believers, toch kun je niet 
heen om de evidentie voor de werkzaamheid van 
mindfulness. 

Heike Jansen is projectleider van een werkgroep 
onder voorzitterschap van mevrouw prof. dr. Sylvia 
van der Burg-Vermeulen die de kennisagenda 
bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde gaat 
ontwikkelen. Dit is een gezamenlijk initiatief 
van NVVG, NVAB en GAV onder andere om het 
kennisniveau van bedrijfs- en verzekeringsartsen op 
een hoger niveau te brengen. Daar wordt iedereen 
beter van. In haar bijdrage leest u over hoe, wat en 
waarom. 

In de rubriek ’Voor u gelezen’ een indruk over 
‘Kackadoris’, het volgende anti-kwakzalverijboek van 
Renckens. Verder uw aandacht voor ‘Alle mensen 
deugen’ van Rutger Bregman, een kloeke en vlot 
geschreven pageturner van ongeveer vijfhonderd 
bladzijden (grote letters) waarvan u na lezing vast 
een positievere kijk op de mensheid krijgt. 

In de decembermaand is het in brede kring 
gebruikelijk om cadeautjes te geven. Het bedenken 

van een aardig presentje kan een lastige opgave zijn. 
In de gelegenheidsrubriek ‘geschenktips’ vindt u 
een aantal feelgoodideetjes. Ik sluit niet geheel op 
voorhand uit dat sommigen van u zich afvragen 
of dit gelegenheidsrubriekje wel thuishoort in een 
serieus wetenschappelijk tijdschrift als GAVscoop. 
Ik vind van wel, want deze geschenktips dragen 
bij aan het welzijn en welbevinden en dus aan de 
gezondheid van gever en ontvanger. Het is als met 
een goed medisch advies, daar wordt iedereen blij 
van. Er werd een externe bijdrage ontvangen van 
drs. B. van Lauw-Kous, een collega met diverse 
interessegebieden. In deze bijdrage met als titel 
‘Onder ons gezegd en gezwegen’ wordt de focus 
gericht op talige aspecten binnen medische 
advisering. Collega-redacteur Servé Eggen nam 
deel aan de cursus AMA-Guides 6e editie en deelt 
highlights en inzichten. Zelf heb ik een impressie 
geschreven over het volledig online aangeboden 
VG1.5 congres. Ten slotte vraag ik uw aandacht 
voor de bijdrage van vitaliteitsarts Janneke Keij over 
vitaliteit. Haar bespiegelingen over autonomie en 
zingeving zetten aan tot nadenken en bezinning. 
Dat past echt bij december. Veel leesplezier gewenst 
en tot volgend jaar!

Carla Le l ieve ld
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afronding van het project EIF, waarbij onze leden een 
pragmatische insteek en zo min mogelijk bureaucratie 
voor ogen stond. Als ik het commentaar van onze 
collega-bedrijfsartsen hoor op hun visitatie dan denk 
ik dat wij daarin geslaagd zijn. Ook de gezamenlijke 
campagne met het Verbond van Verzekeraars met 
betrekking tot informatie over de medische acceptatie 
was in mijn optiek een mijlpaal, nog los van de 
diverse projecten die samen met de NVVG hebben 
plaatsgevonden, zoals het standpunt met betrekking 
tot ME/CVS en het project ‘De Werkende Centraal’. 
Ongetwijfeld vergeet ik nog diverse andere projecten, 
waarvoor mijn excuus aan degene die de GAV daarin 
vertegenwoordigden. 

Speerpunt als voorzitter was voor mij het zichtbaarder 
maken van de GAV, iets wat mij aan het hart gaat 
omdat ik ervan overtuigd ben dat wij een belangrijke 
maatschappelijke rol vervullen en ook een duidelijke 
meerwaarde hebben binnen de organisaties waarin we 
werkzaam zijn. Het heeft wat tijd en energie gekost, 
maar inmiddels lijkt het erop dat we beter gevonden 
worden. Zo hebben we commentaar kunnen geven 
op diverse richtlijnen, onder andere met betrekking 
tot de behandeling van flexorpeesletsels. Ook zijn 
we nauw betrokken geweest bij het opstellen van de 
Leidraad Afwikkeling Beroepsziekteclaims, zijn de 
contacten met De Letselschade Raad aangetrokken 
en heeft de nauwe samenwerking met de NVMSR 
geleid tot een inmiddels bijna traditionele jaarlijkse 
nascholingsdag. Dit betekent overigens niet dat we 
achterover kunnen leunen, integendeel. Het kost 
moeite om de vinger aan de pols te houden dan 
wel een vinger in de pap, of liever een hele hand en 
er zijn nog steeds partijen die proberen de GAV en 
haar leden in diskrediet te brengen. Persoonlijk trek 
ik me dit erg aan, vooral omdat dit niet altijd met 
open vizier gebeurt en omdat kritiek vaak gestoeld 
is op onwaarheden. Het is erg jammer dat de dialoog 
daarbij wordt vermeden. Ik hoop dan ook van harte 
dat dit in de toekomst zal veranderen. Pijnlijk is het 
feit dat de onderwijsinstelling, opgericht onder mijn 

 Van het bestuur
For the times they are a-changin’.       

                                                 Bob Dylan 1964

Waarschijnlijk wordt dit een van mijn laatste, mogelijk 
zelfs de laatste column die ik voor u mag schrijven, 
dus tijd voor een terugblik op de afgelopen jaren. 
Toen ik in mei 2014 als GAV-bestuurslid aantrad had 
ik niet kunnen voorspellen wat er allemaal voor mij 
in het verschiet lag, niet op professioneel en niet op 
persoonlijk terrein. Het zijn woelige jaren geweest 
met uitschieters in zowel positieve als negatieve zin. 
Laat mij u een stukje meenemen op de reis die ik heb 
gemaakt…..

Toen ik aantrad als GAV-voorzitter zaten wij midden 
in het traject om samen met de NVVG een koepel te 
vormen. In mijn optiek zou dit een ideale vorm zijn 
geweest om als groep sterker te staan en ons beter te 
kunnen weren richting de buitenwereld. Al vrij snel, 
ik geloof zelfs tijdens de eerste paar maanden van 
mijn voorzitterschap, werd dit initiatief in de kiem 
gesmoord. Dit was een behoorlijke domper op mijn 
enthousiasme, maar gelukkig waren er diverse andere 
gebieden die voor een positieve energie zorgden. In 
deze periode hebben we bijvoorbeeld het ICLAM-
congres georganiseerd, waarbij ik met veel plezier het 
sociale programma mede vorm heb mogen geven en 
waarbij we een mooi aantal nationale en internationale 
sprekers en gasten hebben ontvangen. Vanwege het 
faillissement van ons organisatiebureau is het nog 
even spannend geweest of alles door kon gaan. Mede 
dankzij de inzet van Robert Kneepkens leek het voor 
de buitenwereld alsof alles op rolletjes liep. Ze moesten 
eens weten….. Enkele jaren later herhaalden we dit 
kunstje bij het organiseren van het EUMASS-congres. 
Hoewel de aanloop niet altijd even soepel verliep 
hebben wij uiteindelijk een prachtig congres neergezet 
waarbij het traditionele galadiner in stijl plaatsvond. 
Zeker voor herhaling vatbaar, in ieder geval het diner. 
Dichter bij huis heb ik een GAV-lustrum mogen 
meemaken en organiseren, dat ondanks een blessure 
op de dansvloer een prima gelegenheid was om de 
collega’s weer eens ‘in het wild’ mee te maken.
U zou bijna gaan denken dat de GAV geen 
wetenschappelijke vereniging is dus het wordt tijd 
om eens te bezien wat wij op dat vlak allemaal 
voor elkaar gekregen hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan de acceptatierichtlijn psychische klachten, 
geen makkelijke bevalling, maar ons kindje is 
geboren! Daarnaast hebben diverse actieve leden een 
behoorlijk steentje bijgedragen aan allerlei externe 
activiteiten. Zo waren daar bijvoorbeeld de diverse 
projecten binnen de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde, de gezamenlijke organisatie 
van het WAA-congres, de oprichting van het 
Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde (KBSG) en de 
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voorzitterschap van de onderwijscommissie, vanwege 
de veranderende eisen binnenkort zal ophouden te 
bestaan. Natuurlijk, het heeft zijn doel gediend, maar 
het is toch lastig als je afscheid moet nemen van je 
kindje, zeker als je aan de wieg daarvan hebt gestaan. 
En hiermee heb ik nu een mooi bruggetje naar mijn 
persoonlijke verhaal. 

Wie mij een beetje kent weet dat ik vrij gesloten ben 
met betrekking tot mijn privéleven, maar ook op 
dit vlak is er heel wat gebeurd. Als moeder van twee 
kinderen heb ik hen gedurende mijn bestuursperiode 
eindexamen zien doen op de middelbare school, 
het eerste vriendje en vriendinnetje zien komen en 
gaan en ze uitgezwaaid toen ze vertrokken naar de 
universiteit en op kamers gingen. Erop vertrouwend 
dat ze hun weg zouden vinden, maar soms ook met 
kromme tenen als ik de foto’s op Instagram voorbij 
zag komen. Ik ben trots om te kunnen zeggen dat ze 
deze zomer beiden hun bachelor hebben gehaald, 
ondanks of misschien wel dankzij de extra curriculaire 
activiteiten. Helaas heeft slechts één van beiden 
een mooie diploma-uitreiking gehad. De andere 
heeft het diploma via de post ontvangen en niet 
eens aangetekend, dus een foto met de postbode die 
het diploma overhandigde zat er ook al niet in. Een 
gezamenlijk feestje met de familie kon op het laatste 
moment niet doorgaan vanwege de aanscherping van 
de maatregelen rondom COVID, maar dit halen we wel 
in. Zelf ben ik de afgelopen periode geconfronteerd 
met een mogelijk ernstige ziekte en ik kan u vertellen 
dat dat de focus verandert met betrekking tot wat echt 
belangrijk is. Zeker na een ingrijpende beslissing met 
betrekking tot mijn relatie en de nasleep daarvan, 
die daar doorheen speelde. Wat dat betreft lijkt 2020 
inderdaad wel geschreven door Stephen King. Geen 
zorgen, alles is goed afgelopen en ook op andere 
gebieden gaat het steeds beter. Zoals bekend kan ik 
mezelf goed bezighouden ter afleiding en wat dat 

betreft heb ik genoten van mijn bestuursperiode 
en geniet ik daar nog steeds van. Er zijn veel 
veranderingen die op ons pad komen en ik weet zeker 
dat de nieuwe bestuursleden nog genoeg uitdagingen 
hebben om de GAV, haar beleid en strategie vorm te 
geven. Zelf zal ik ook na mijn bestuursperiode actief 
blijven binnen een aantal commissies. Wat zou je 
anders met je tijd moeten doen, nietwaar……

Terugkijkend heb ik veel geleerd van de afgelopen 
jaren en met name van mijn collega-bestuurders en 
van alle leden, die altijd bereid waren om feedback 
te geven (soms weinig subtiel maar meestal met een 
constructieve bedoeling) en door wie ik mij altijd als 
voorzitter gesteund heb gevoeld. Wel is een blijvend 
punt van aandacht de teruglopende belangstelling van 
nieuwe leden om een actieve bijdrage te leveren aan 
de vereniging, al wordt dat punt bij elke aanmelding 
keurig met “ja” ingevuld. De club mensen die actief 
is blijft al enige tijd behoorlijk constant en nieuwe 
aanwas is zeker wenselijk, waarbij ik met name de 
vertegenwoordiging van de collegae die werkzaam 
zijn voor slachtoffers graag uitgebreid zou zien. Zoals 
u waarschijnlijk weet verloopt de termijn van een 
aantal bestuursleden binnenkort, en het blijft lastig 
om geschikte kandidaten te vinden, vooral voor de 
functies binnen het Dagelijks Bestuur. Jammer, want 
het is in mijn ogen een leuke manier om anders met 
het vak bezig te zijn, het is erg leerzaam op diverse 
fronten en ik kan het iedereen dan ook van harte 
aanraden. (PS: aanmeldingen graag via de secretaris!)
Terugkijkend had ik de veranderingen die ik heb 
doorgemaakt nooit van tevoren kunnen voorzien, 
maar veranderingen in het leven zijn nu eenmaal 
onvermijdelijk en een belangrijk onderdeel van je 
persoonlijke en professionele ontwikkeling. Misschien 
gebeurde er het laatste jaar wel een beetje veel tegelijk 
maar je kunt de tijd nu eenmaal niet stilzetten. Bob 
Dylan zei het al: For the times they are a-changin’.

Monique Piegza
Voorzitter  GAV
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GASTscoop

Drie tips om de GAV te redden

Door de ogen van ... 
A. Blaauw

De GAV redden. ‘Is dat nodig dan?’, vraagt u zich 
misschien af. Ik ben bang van wel. Het voortbestaan 
van de GAV is namelijk ernstig in gevaar. Slaat de 
schrik u om het hart bij het lezen van dit bericht? Ik 
zou bijna zeggen: gelukkig! Zo niet, dan weet u waar 
ik me zorgen over maak. Of u haalt uw schouders 
op. Dat kan natuurlijk ook. Dat is dan meteen één 
van de oorzaken van deze naderende ondergang. Ik 
geef toe, het klinkt allemaal erg somber. Maar ik ben 
geen pessimist. Ik ben alleen erg bezorgd. Laat me 
het u uitleggen, dan krijgt u daarna van mij de tips 
waarmee we samen het tij hopelijk kunnen keren. 

Wat is er aan de hand?
We hebben ruim tweehonderd leden. Je kunt je 
afvragen: is dat veel of (te) weinig? Hoe dan ook, 
daardoor of desondanks is er een grote personele 
crisis binnen de GAV. Alle inspanningen van het 
bestuur (al jaren …) ten spijt is er toch maar een 
beperkt clubje leden dat meehelpt de tent draaiende 
houden. Dat vind ik ontzettend zorgelijk en als ik 
eerlijk ben ook wel ergerlijk. Ik vraag me serieus 
wel eens af: zijn de collega’s nou echt te lamlendig, 
te lui, te laks of juist te bang, te bescheiden of te 
bleu om actief mee te doen? Wie het weet mag het 
zeggen, maar daarmee los je het probleem natuurlijk 
nog niet op. Misschien denkt u ondertussen: nou 
nou, zo’n vaart zal het heus niet lopen. We zijn er 
al meer dan honderd jaar, dus we gaan heus niet 
zomaar ten onder. Misschien hebt u dan gelijk. 
Er zal vast wel net genoeg overeind blijven om de 
vereniging te laten voortkabbelen, maar daar word 
ik persoonlijk niet blij van. 

De GAV is een keurige vereniging. Vaker dan 
ons lief is hebben we uitvoerig onze statuten en 
huishoudelijk reglement bediscussieerd in ellenlange 
ledenvergaderingen. Deftig geformuleerd en ‘zoals 
het heurt’ allemaal bij de notaris vastgelegd. 
Hartstikke mooi, maar je hebt er verder niks aan. 
Papier verbindt geen leden, zet ons niet op de 
professionele kaart, praat niet mee met de grote 
jongens bij de KNMG en het Verbond, ontwikkelt 

geen nieuwe richtlijnen en loopt ook niet achter de 
kruiwagen met kikkers aan om te zorgen dat het hele 
gebeuren de goede kant uitgaat. Het zijn gewoon 
onze mannen en vrouwen, de letselschadejongens 
en -meisjes, de aov-dokters, de van-alle-
verzekeringsmarkten-thuis collega’s, de ondernemers 
en de door een baas betaalde leden, de jonge klaren 
en de senioren van onze club die het moeten doen. 

Na inmiddels bijna vijf intensieve jaren wil de 
huidige voorzitter het stokje graag overdragen. 
Tijdens een ledenvergadering vroeg iemand mij of 
ik wellicht een goed idee had voor de voordracht 
van een nieuwe voorzitter en zo niet of ik niet 
wilde overwegen het zelf nog eens te doen. Ik liet 
bijna mijn kartonnen bekertje met veel te slappe 
van-der-Valkcappuccino uit mijn vingers glippen. 
Wat grappig! Maar het bleek niet eens grappig 
bedoeld. Het bestuur had al vele malen de ledenlijst 
doorgenomen op zoek naar geschikte kandidaten. 
Zonder succes. Dat wil zeggen: er was wel een 
enkeling die het bestuur geschikt leek maar die had 
vriendelijk (of onvriendelijk, dat weet ik eigenlijk 
niet) bedankt voor de eer. En uh …, ik pas ook deze 
keer.

Ik vroeg de voorzitter laatst of ze mij al wilde 
toevertrouwen wie haar opvolger zal zijn. Misschien 
wilde ze dat wel, maar ze kon het niet. Kennelijk was 
het ondanks maandenlange verwoede pogingen van 
het bestuur nog steeds niet gelukt om iemand van 
de leden te strikken voor deze eervolle job. Het zou 
kunnen (en dat hoop ik vurig) dat het inmiddels wel 
gelukt is. Dan mag de vlag uit! Maar ik voorspel dat 
deze column over drie jaar zo weer afgedrukt kan 
worden als er niet drastisch iets verandert. Daarom 
hier mijn tips.

De ideale voorzitter is vast een schaap met vijf 
poten. Als schapen met zoveel poten al zouden 
bestaan, dan toch is het de vraag hóe je die vindt, 
nietwaar? Het lijkt me daarom niet realistisch 
om de lat zo hoog te leggen. Zie hier mijn eerste 
tip om de onheilsdreiging van een voorzitterloze 
vereniging af te wenden. Laten we gewoon een 
oproep doen: ‘Wie wil de nieuwe voorzitter van de 
GAV worden?’ Oeps, daar schrikken een paar leden 
gealarmeerd wakker. Niet omdat ze “ja, ik!”, willen 
roepen, maar omdat ze de hele Noord-Amerikaanse 
berenpopulatie op de weg zien. Voor een functie 
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in het bestuur en zéker voor de rol van voorzitter, 
kun je toch niet je vinger opsteken? Daar moet je 
voor worden gevraagd! Want degene die zichzelf 
naar voren schuift zou wel eens volstrekt ongeschikt 
kunnen zijn. En, misschien wel erger, die functie 
willen bekleden omdat hij of zij daar zelf voordeel 
bij denkt te kunnen hebben. Tja mensen, degene 
die zo’n functie uit puur idealistische overwegingen 
voor de vereniging aanvaardt moet nog geboren 
worden. Laten we degene die denkt dat die rol hem 
of haar past zich gewoon laten presenteren aan de 
leden, die dan kunnen beslissen of ze deze nieuwe 
bestuursvoorzitter zien zitten. Of we stellen een 
onafhankelijke kiescommissie in. Dan kan er niet zo 
veel misgaan toch? 

Maar ja, wat als de ware Jacob (m/v) zich na een 
wervende oproep toch niet aandient? Dat kan maar 
zo gebeuren. Daarom de hoogste tijd voor tip 2. 
Ook een controversiële in de ogen van sommige 
leden vermoed ik. Maar ik stel voor het taboe 
te doorbreken … Bied de voorzitter een royale 
onkostenvergoeding! Weer een paar leden die 
geschrokken overeind schieten en zich bevreesd 
afvragen: is dit wel een goed idee? Ik zal het u 
zeggen: het is een uitstekend idee! Je krijgt als 
voorzitter heus heel veel ‘in natura’ terug voor je 
inspanningen. Hoogst interessante contacten, als 
het meezit best wat waardering van de leden, en 
hier en daar zelfs heuse privileges om maar wat te 
noemen. Misschien kinkt dit wat cynisch en stuit 
dat u tegen de borst. Voor mij was het meer dan 
genoeg om met heel veel plezier terug te kijken op 
zes jaar voorzitterschap. Maar de trias van de eervolle 
beloning van een blije vereniging, de directeur van 
het Verbond mogen tutoyeren en gratis de VG-dagen 
bijwonen trekt lang niet iedereen op deze troon. De 
ideale kandidaat is vaak een aan de weg timmerende 
zelfstandige met een overvolle agenda of een 
drukbezette medisch adviseur in loondienst die in 
zijn vrije tijd misschien liever het onkruid uit de 
tuin plukt, een balletje slaat of op de kleinkinderen 
past. Een redelijke compensatie voor kosten of 
gederfde inkomsten lijkt me daarom helemaal niet 
gek. De critici zien de geldwolven al dringen. Ik 
ben daar niet zo bang voor. We gaan natuurlijk 
geen inkomen met vijf nullen vergoeden. Bij andere 
beroepsverenigingen is een voorzittersrol ook 
geen liefdewerk oud papier. Zo heeft de voorzitter 

van de NVVG bijvoorbeeld gewoon recht op een 
vacatiegeldregeling van 9000 euro per jaar. Uit onze 
jaarstukken blijkt dat onze Bruin dat prima kan 
trekken, dus waarom niet? Is dit dé oplossing? Zou 
kunnen van niet, maar alle beetjes helpen. Daarom 
tot slot tip 3. 

We moeten onze kweekvijver beter verzorgen. Wat 
ik daarmee bedoel? Zorgen dat veel meer leden een 
actieve rol binnen de vereniging hebben, klein of 
groot. Je zou het bijna verplicht willen maken, maar 
met moreel verplicht komen we ook al een heel eind 
denk ik. Dat je meteen als je lid wordt kunt aangeven 
in welke commissie je wilt. Niet vrijblijvend, maar 
meer van: dat is hier de norm. Zo gaat het ook bij 
studentenverenigingen. Je leert er de mores en je 
kunt laten zien wat je waard bent. Ik vroeg me eerder 
af of leden te bang, te bescheiden of te bleu zijn 
om actief mee te doen. Die helpen we daarmee dan 
meteen over de drempel. Ik kan me best voorstellen 
dat je je als nieuwkomer in de vereniging afvraagt 
of ze wel op jouw inbreng zitten te wachten, terwijl 
de nieuwe blik van zo’n kersvers lid juist heel 
verfrissend kan zijn. Sinds het afschaffen van de 
interne RGA opleiding is het veel lastiger geworden 
om je als nieuw lid te nestelen binnen de GAV. De 
voornaamste plek om de leden te ontmoeten is dan 
de algemene ledenvergadering. En als je het mij 
vraagt, worden nieuwe leden daar eerder afgeschrikt 
dan geënthousiasmeerd. Het ontgroeningsritueel 
vraagt dat je a l’improviste met klotsende oksels een 
verplichte dit-ben-ik-pitch houdt. Daarna kennen 
de leden jou een beetje, maar heb je als noviet 
nog geen idee wat je verder te wachten staat. Het 
daaropvolgende schouwspel van een tsunami van 
exotische afkortingen, een aaneenschakeling van 
flarden van kennelijk heel belangrijke lopende zaken 
en de nu en dan hooglopende discussies tussen 
leden van wie je geen idee hebt wie het zijn helpt 
daar ook niet bij. Als deze nieuwe leden braaf hun 
contributie betalen maar niet meer dan een naam in 
de ledenlijst blijven, zullen we ook nooit weten of we 
daarmee een wonderschaap met vijf poten over het 
hoofd zien. Er schuilt vast een heleboel verborgen 
talent in de nieuwe aanwas. Ik ben bezorgd, maar 
optimistisch. Als we snel zijn, kunnen we ze vóór de 
volgende voorzitterstermijn in het vizier hebben en 
is deze column over drie jaar compleet achterhaald. 
Zou dat niet leuk zijn?
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Tucht en Zucht

A. de Vries

In vervolg op deze rubriek in de vorige editie ook nu 
een civiele zaak en ook nu over whiplash. Evenals 
de vorige keer dus geen tuchtzaak, maar misschien 
geeft het verhaal u aanleiding voor een zucht. Een 
bezwaarde zucht, of een zucht van opluchting?

Het achterliggende verhaal

Op 15 mei 2012 zat betrokkene op de bijrijderplaats 
van een stilstaande auto die aan de voorzijde werd 
aangereden door een achteruitrijdende auto. Op 29 
mei werd de huisarts bezocht waarbij betrokkene 
nekklachten meldde. De huisarts concludeerde 
tot tendomyogene nekklachten. Nadien werden 
fysiotherapeut, anesthesioloog, revalidatiearts en 
ergotherapeut bezocht. Naast nekpijn werden daarbij 
ook uitstraling in de armen, hoofdpijn, duizeligheid, 
cognitieve klachten, pijn in de lage rug en extreme 
vermoeidheid aangegeven. De werkdiagnose van de 
anesthesioloog was cervico-brachialgie bilateraal door 
een whiplash associated disorder. De revalidatiearts 
beschreef dat betrokkene twee weken na het ongeval 
klachten had gekregen. De anesthesioloog en WIA-
bezwaarverzekeringsarts beschreven dat betrokkene 
reeds voor het ongeval nekklachten had en als gevolg 
van het ongeval een toename had ervaren.

De medisch adviseur van de belangenbehartiger 
achtte pre-existentie en pre-dispositie aanwezig 
wat moeilijk af te grenzen zou zijn van eventuele 
ongevalsgevolgen.

De WA-verzekeraar betoogde dat geen objectieve 
afwijkingen waren vastgesteld, dat klachten niet in 
aansluiting op het ongeval waren opgetreden, dat 
reeds voor het ongeval klachten aanwezig waren, 
dat nekklachten veel voorkomen in de normale 
populatie en dat de anesthesioloog de conclusie niet 
onderbouwde dat de klachten het gevolg waren van 
het ongeval.

De relevante overwegingen van het College

Evenals in de vorige Tucht en Zucht werd weergegeven 
zet de rechtbank ook nu de uitgangspunten uiteen.
- In principe hoeft eiser enkel te stellen, maar bij 

gemotiveerde betwisting dient hij te bewijzen. 
- Dat klachten naar hun aard subjectief zijn betekent 

niet dat dat bewijs niet geleverd kan worden. Van 
het bestaan van een subjectief klachtenbeeld kan 

worden uitgegaan wanneer dit beeld plausibel is en 
dat zal doorgaans het geval zijn bij een consistent, 
consequent en samenhangend patroon van 
klachten.

-  Aan het bewijs van het causale verband mogen 
geen al te hoge eisen worden gesteld. Ontbreken 
van een specifieke, medisch aantoonbare 
verklaring staat er niet aan in de weg. Het gaat 
niet om medische maar om juridische causaliteit. 
Het bewijs zal veelal geleverd zijn als komt vast te 
staan dat betrokkene de gezondheidsklachten voor 
het ongeval niet had, dat de gezondheidsklachten 
door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt en dat 
een alternatieve verklaring ontbreekt. 

- Enige objectivering van subjectieve klachten is wel 
vereist. Dat is het geval als kan worden vastgesteld 
dat aannemelijk is dat klachten reëel, niet 
ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn.

- Het komt aan op een rechterlijk oordeel (en niet op 
een medische diagnose).

In deze casus overweegt de rechter dat uit de stukken 
niet blijkt dat de medici een eigen oordeel geven 
over het oorzakelijk verband tussen klachten en 
ongeval. Ook waar de anesthesioloog spreekt van 
een whiplash associated disorder geeft hij slechts 
de anamnese weer en blijkt niet dat hij een eigen 
oordeel verwoordt. Nu ook geen van beide medisch 
adviseurs een causaal verband aanwezig acht heeft 
betrokkene zijn stelling onvoldoende onderbouwd. 
Om nog nader onderzoek naar het causale verband te 
doen, in de zin van inschakelen van een deskundige 
(neuroloog), moet een begin van bewijs bestaan. Nu 
ook de eigen medisch adviseur het bestaan van het 
causale verband niet kan vaststellen, ontbreekt dit 
begin van bewijs. 

Wat is hieruit op te maken

In deze casus is opvallend dat, ook al mag aan het 
bewijs van het causaal verband geen al te hoge eisen 
worden gesteld, informatie van de behandelend sector 
onvoldoende is om dat bewijs te leveren wanneer 
daarin enkel anamnestische gegevens beschreven staan 
en niet blijkt dat de desbetreffende medici een eigen 
oordeel geven. Ook de vermelding ‘door een whiplash 
associated disorder’ in de diagnose wordt door de 
rechter gezien als anamnestisch, zo geeft hij expliciet 
aan, omdat uit de overlegde stukken niet blijkt dat de 
behandelend specialist een eigen oordeel gaf. 
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Nu is dit natuurlijk een bijzondere casus, want hoe 
vaak zal het gebeuren dat niet alleen de medisch 
adviseur van de verzekeraar, maar ook de medisch 
adviseur van de belangenbehartiger geen causaal 
verband ziet, en dat toch de gang naar de rechter 
wordt ondernomen? Hoe zou het zijn gelopen als 
de medisch adviseur van de belangenbehartiger een 
ander standpunt had ingenomen en bijvoorbeeld 
een klachtentoename in causale relatie met het 
ongeval had benadrukt? Het lijkt niet uitgesloten 
dat dan wel een begin van bewijs zou zijn gezien en 

dat dan wel een onderzoek door een neuroloog zou 
zijn toegelaten. Een klachtentoename werd immers 
‘consistent’ (?) door twee medici opgetekend en de 
bewoordingen van de rechter lijken tot uitdrukking te 
brengen dat reeds wanneer een medisch adviseur een 
causaal verband aanwezig acht dit als een begin van 
bewijs kan gelden. 

Ook nu wil ik eindigen met de vraag naar uw 
reactie: een bezwaarde zucht, dan wel een zucht van 
opluchting?

Voor u gelezen

MET HET VIZIER OP 
KACKADORIS
Auteur: Cees N.M. Renckens.
Uitgeverij: Vereniging tegen de 
Kawakzalverij, 2020.
Omvang: 500 pagina’s
ISBN 9492335220, 
        9789492335227.

In 1976 verscheen de 
eerste druk van het boek 
‘Geneeswijzen in Nederland’ van de hand van 
de Zaltbommelse huisarts Paul van Dijk. Door de 
auteur werd het boek verschillende malen herzien 
en het geldt sindsdien als standaardwerk waarin 
meer dan vierhonderd alternatieve geneeswijzen 
worden beschreven.

In oktober 2004 promoveerde Cees Renckens, 
gynaecoloog en toenmalig voorzitter van de 
Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) met zijn 
proefschrift ‘Dwaalwegen in de Geneeskunde’, 
waarin hij (nog eens) duidelijk maakte hoe hij over 
alternatieve geneeswijzen denkt. In de zeventien 
stellingen bij zijn proefschrift hebben de eerste 
negen stellingen betrekking op alternatieve 
geneeskunde en toont hij daarmee niet te willen 
relativeren en compromisloos te zijn.

In 1992 verscheen van de hand van Cees 
Renckens al ‘Hedendaagse Kwakzalverij’, in 2000 
‘Kwakzalvers op Kaliloog’ en in 2001 ‘Genezen is 
het woord niet’. Na zijn proefschrift publiceerde hij 
nog ‘Manuscript naast een verlostang gevonden’ 
(2011) en ‘Er bestaat niets beters’ (2016).
En dan is nu in mei 2020 het boek ‘Met het vizier 

op Kackadoris – Kroniek van de hedendaagse 
kwakzalverij’ verschenen. Het kloeke werk telt 
ruim 450 bladzijden en is onderverdeeld in negen 
hoofdstukken. In zijn inleiding geeft Renckens 
aan dat dit boek voor bijna de helft bestaat uit een 
vervolg op zijn eerdere kroniek over de periode 
2003 tot en met 2018 in ‘Dwaalwegen’. Ook 
geeft hij een samenvatting van de alternatieve 
geneeskunde van 1973 tot ongeveer 2002 
(hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 geeft Renckens 
een biografische schets van de naar zijn mening 
grootste kwakzalvers van de 20e eeuw: Moerman, 
Samuels en Borgman. In de volgende hoofdstukken 
geeft hij aandacht aan de alternatieve consumptie, 
de ontwikkeling van het aantal aanbieders en de 
uitkeringen voor alternatieve geneeskunde van de 
zorgverzekeraars sinds 2002, ook in vergelijking 
met andere EU-landen. Het boek bevat verder nog 
drie casus waarin naar de mening van Renckens 
onze rechtspraak ernstig tekort is geschoten, een 
overzicht van de kwakzalver in de literatuur (van 
Herodotus tot Wieringa), een aantal necrologieën 
van kwakzalvers, sympathisanten, slachtoffers en 
bestrijders, de bespreking van een aantal artikelen 
die op Renckens grote invloed hebben gehad en een 
vervolg op zijn eerdere kroniek in ‘Dwaalwegen’ 
over de jaren 2003 tot 2018, columns (vooral uit 
het tijdschrift van de VtdK) en juryrapporten 
met betrekking tot de jaarlijks door de VtdK 
uitgebrachte Meester Kackadorisprijs.

Het is niet gemakkelijk om dit boek te recenseren. 
Ondanks de duidelijk indeling in hoofdstukken is 
het lezen moeilijk door de overvloed aan informatie 
(vaak erg interessant), meningen en conclusies. De 
verwachting van een volledig overzicht van alle 
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alternatieve geneeswijzen anno 2020 in Nederland 
wordt niet bewaarheid. Het geheel overziend 
lijkt Renckens van de hak op de tak te springen. 
Waar Van Dijk in zijn standaardwerk trachtte een 
objectief overzicht te geven, maakt Renckens van 
zijn hart geen moordkuil en geeft hij duidelijk aan 
hoe hij denkt over alternatieve geneeswijzen, de 
beoefenaars daarvan en het relatief kleine deel van 
de Nederlandse bevolking (zes procent) dat hiervan 
gebruik maakt. Hoe het ook zij, Renckens heeft 
een vlotte schrijfstijl en geeft veel informatie met 
een overzicht van de voetnoten en een register, 
waardoor dit boek zeker het aanschaffen waard is  
(€ 19,95). De eerste druk is inmiddels al 
uitverkocht, een tweede druk is in de maak.  
Voor leden van de VtdK is het gratis. 

K.H. Harmsma

DE MEESTE MENSEN 
DEUGEN 
Auteur: Rutger Bregman.
Uitgeverij: de Correspondent Bv.
Omvang: 528 pagina’s
ISBN 9789082942187.

De keuze om dit boek voor u 
te lezen is ingegeven door de 
vrij voor de hand liggende link 
van de titel met het thema 
‘feel good’. De titel ‘de meeste 
mensen deugen’ imponeert op het eerste gezicht 
als positief, maar impliceert tegelijkertijd dat er ook 
mensen zijn die niet deugen. Als er een boek van 
ongeveer vijfhonderd bladzijden voor nodig is om 
ons van het tegendeel te overtuigen is het kennelijk 
een hardnekkig en diepgeworteld misverstand. En 
dat is precies wat Bregman betoogt. 

Hij noemt zijn idee (de meeste mensen deugen) 
een radicaal idee omdat het in brede kringen 
wordt ontkend, terwijl het wordt onderbouwd in 
nagenoeg ieder vakgebied van de wetenschap, ook 
op medisch gebied (placebo-/nocebo-effect). 
Bregman geeft tal van concrete voorbeelden 
uit heden en verleden op allerlei gebied die 
aantonen dat de meeste mensen wel deugen en 
dat de mensheid voor het grootste deel uit nobele 
lieden bestaat, veerkrachtige, kalme personen, 
gedreven door een grote mate van altruïsme 
en hulpvaardigheid.  Alles wetenschappelijk 
onderbouwd met een tsunami aan referenties. Waar 
twijfel bestond of waar bewijs ontbrak heeft hij zelf 
onderzoek gedaan en is hij de archieven ingedoken, 
daarbij menigmaal stuitend op een onvolledige 
dan wel onjuiste gemanipuleerde weergave van 
tot dan toe aangenomen waarheden. Hij  ontrafelt 
misverstanden en vindt sluitende verklaringen 

(veelal uit de sociale psychologie) voor zijn these. 
Een aantal rode draden:

• De vernistheorie: Dat mensen van nature 
egoïstisch, paniekerig en agressief zijn, dat 
beschaving een dun laagje is (de vernistheorie), 
is een hardnekkige mythe, onder andere in 
stand gehouden door media. Onderzoek heeft 
aangetoond dat nieuws de mentale gezondheid 
schaadt (George Gerbner sprak over het 
‘gemenewereldsyndroom’ met als symptomen 
misantropie, cynisme en pessimisme). De 
gevoeligheid van mensen voor somber nieuws 
wordt verklaard door ‘negativity bias’ en door 
‘availability bias’. 

• De filosofen Thomas Hobbes en Jean Jacques 
Rousseau. Pessimist Hobbes: “de mens is van 
nature slecht” versus Rousseau: “diep van binnen 
zijn we goed.” Hobbes’ standpunt omarmd door 
directeuren, dictators, ministers en generaals: 
“geef ons de macht anders gaat het mis” versus 
Rousseau’s standpunt omarmd door anarchisten, 
vrijbuiters, rebellen en oproerkraaiers: “geef 
ons de vrijheid anders gaat het mis.” Hobbes en 
Rousseau: oervaders van de conservatieven en de 
progressieven, van de realisten en de idealisten. 
Wie van beiden heeft gelijk? 

• De homo puppy. Als de geschiedenis van het 
leven op aarde een kalenderjaar besloeg in plaats 
van 400 miljoen jaar hadden de bacteriën het rijk 
alleen tot medio oktober, ontstond in november 
leven en verscheen de mens pas ten tonele op 31 
december rond elf uur ’s avonds. Pas twee minuten 
voor twaalf ontstond landbouw en pas in de laatste 
minuut voltrok zich alles wat wij geschiedenis 
noemen met entree van Homo sapiens, product van 
de evolutie. Waarom wij? Bregman introduceert 
de homo puppy en legt aan de hand van 
evolutie-onderzoek uit dat de uitkomst van de 
evolutietheorie niet was ‘survival of the fittest’ 
maar ‘survival of the friendliest’. Homo sapiens was 
minder slim dan de neanderthaler, maar sociaal 
verbonden (social learning). Dus een kleiner 
individueel, maar een groter collectief brein. Het 
vriendelijke voorkomen is bijvangst.

• Waar het mis ging was bij samen gaan wonen van 
mensen en bij afbakening van privébezit.

• Er zijn kwaadwillenden onder ons, die zijn er altijd 
geweest. Met referte aan filosoof Hannah Ahrend: 
dat komt omdat de mens zich laat verleiden door 
het kwaad dat goed lijkt.

And so forth and so on. Iemand in mijn 
omgeving vergeleek Bregman met een omgevallen 
boekenkast. Daar kan ik mij iets bij voorstellen. 
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Niettemin is het een prettig leesbaar zelfs 
meeslepend boek, een pageturner, overzichtelijk 
ingedeeld en met vlotte pen geschreven. Ik vind 
Bregman overtuigend. Weliswaar vijfhonderd 
bladzijden, maar met grote druk, dus je vliegt 
er doorheen. Als bonus tien leefregels waar je je 

voordeel mee kunt doen. 
De top drie: 
1. bij twijfel: ga uit van het goede;
2. denk in win-win scenario’s;
3. verbeter de wereld, stel een vraag.

C. Le l ieve ld 

De scoop op …

C. Lelieveld

Jorine de Laat-Molenaar, medisch adviseur 
a.s.r. en verzekeringsarts in opleiding.

Het lijkt de laatste tijd gebruikelijk te zijn geworden 
om de schijnwerpers bij de interviews voor de rubriek 
‘De scoop op….’ te richten op collegae die in de 
afrondende fase van hun carrière zijn en die hun 
sporen ruimschoots verdiend hebben. Die hebben 
veel te vertellen. Voor het ‘feel good’-themanummer 
hebben wij nu eens gekozen voor een jonge collega, die 
aan het begin van haar carrière staat. Jorine Molenaar 
werkt sinds een jaar of twee als medisch adviseur AOV 
bij a.s.r. na een eerdere carrière als tropenarts. Zij is in 
opleiding tot verzekeringsarts. 

Een veelgestelde vraag aan kinderen: wat wil je later 
worden als je groot bent?  In jouw geval: wat 
wilde je vroeger -toen je nog klein was- later worden? 
Had je een droom? En zo ja, wat leek daar 
voor jou mooi aan?
Vioollerares! Als kind mocht ik na proeflessen 
kiezen uit 4 muziekinstrumenten: kerkorgel, harp, 
viool en nog een instrument. De vioollerares vond 
ik heel aardig, daarom koos ik voor de viool. Ik 
begon op mijn 7e en ik speelde tot mijn 16e jaar. 
Ik heb gespeeld in het Heuvelrug Orkest en in Het 
Amersfoorts Jeugdorkest. Op mijn 16e begon ik te 
puberen en vond ik vioolspelen niet meer zo cool.
Toen ben ik ermee gestopt. Ik kan het nog wel, 
maar ik speel eigenlijk nooit meer. Alleen toen 
mijn vader 65 jaar werd heb ik voor hem gespeeld, 
samen met mijn moeder, omdat ik wist dat hij dat 
erg waardeerde. Zij speelde toen piano, maar zij is 
verder heel actief met de accordeon. Mijn vader speelt 
ook accordeon en diverse andere instrumenten. 
Mijn ouders hebben elkaar leren kennen op een 
accordeonvereniging. Ik houd van muziek. Wellicht 
dat ik het vioolspelen in de toekomst weer eens 
oppak.

Op enig moment ben je geneeskunde gaan studeren. 
Wat trok jou aan in de studie geneeskunde?
Was het een roeping? 
Nou nee, het was niet van jongs af aan een roeping. 
Het was meer dat ik na de middelbare school iets 
moest kiezen. Ik had toen belangstelling voor de 
studie geneeskunde en voor de studie biomedische 
wetenschappen. Voor beide studies moest geloot 
worden. Ik had belangstelling voor geneeskunde, 
maar ook voor de wetenschappelijke achtergronden 
en voor de fysiologie van de mens. Ik moest kiezen. 
Ik koos eerst voor biomedische wetenschappen, 
omdat ik het onderzoek heel interessant vond. Ik was 
gefascineerd door cellen en door DNA. Het is toch 
heel bijzonder, bizar eigenlijk als je erbij stilstaat dat 
alleen de volgorde van vier verschillende moleculen/
de basenparen bepaalt wat voor organisme ontstaat. 
Na het behalen van de bachelor stond ik voor de 
vraag: wat nu? Er waren verschillende mogelijkheden. 
Ik ging twijfelen of ik niet toch liever arts wilde 
worden. In Utrecht bestaat SUMMA, dat betekent 
Selective Utrecht Medical Master. Dat is een master, 
waarbij je alsnog arts kunt worden in vier jaar tijd 
en klinisch onderzoeker. Het is een verkort traject na 
een bachelor in de biomedische wetenschappen. Er 
was een selectie, want er werden veertig studenten 
per jaar aangenomen. Er kwam heel wat bij kijken. Ik 
moest sollicitatiegesprekken doen, een toets maken, 
samenwerkingstesten maken en een simulatiegesprek 
voeren met een patiënt.  Het was heel uitgebreid, 
maar uiteindelijk werd ik toegelaten. Dat vond ik een 
overwinning. Het nadeel van de opleiding vond ik 
dat het een korte opleiding was; ook alle co-schappen 
waren vrij kort, bij elkaar maar negen maanden. 
Daarentegen was het wetenschapsdeel heel lang. Toen 
ik klaar was had ik niet het idee dat ik een volwaardig 
arts was. In de studie geneeskunde trok het zorgende 
aspect mij. Daarnaast vond ik het een avontuurlijke, 
spannende keuze. 
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Hoe ben je in de tropengeneeskunde terechtgekomen?
Dan moeten we een klein beetje terug in de tijd. 
Halverwege de opleiding kreeg ik een e-mail met de 
vraag wat ik vond van een (extra-curriculair) co-schap 
in het buitenland. Ik was in die tijd alleen na een 
verbroken relatie en ik had tijd over omdat ik de zomer 
had doorgewerkt, dus ik dacht: waarom niet? Ik moest 
een landen top vijf opgeven en ik kwam terecht in 
Ghana. Daar is het mee begonnen. Ik ging daar alleen 
naar toe, ik vond het superspannend, het was de eerste 
keer alleen op reis.  Het was een hele cultuurshock, 
toen ik daar aankwam, zeker als je nog nooit in Afrika 
bent geweest. Achteraf beschouw ik het als een van 
de beste keuzes in mijn leven. Deze keuze heeft alle 
volgende keuzes in mijn leven beïnvloed. Ik kwam aan 
in Accra. Het was er een grote chaos van Ghanezen. 
Iedereen komt op je af, vraagt of je een taxi wilt. Enfin, 
ik ging per taxi naar een bus die mij naar een andere 
stad (Kumasi) bracht gedurende een zes uur durende 
reis over een hobbelweg. Onderweg keek ik mijn ogen 
uit: alleen maar geiten en kippen, Omo-reclames, 
vrouwen met takkenbossen op hun hoofd. Het was 
surrealistisch. Ik heb dat als heel bijzonder ervaren en 
ik zie het nog helemaal voor me.
Na aankomst in het ziekenhuis in Kumasi kwam 
ik terecht op de afdeling chirurgie. Snijdende 
specialismen trokken mij wel. Ook in het ziekenhuis 
keek ik mijn ogen uit. Het was een grote chaos met 
kindjes in het gips of met externe fixateurs, overal 
losse papiertjes, moeders die erbij op de grond liggen, 
heel bijzonder. Ik heb meegeholpen met operaties en 
ik heb enkele excursies gedaan, onder andere naar een 
ander ziekenhuis, nog afgelegener.
De cultuurshock na terugkeer in Nederland was zo 
mogelijk nog groter dan die bij aankomst in Accra, 
want toen besefte ik dat wij ons hier allemaal druk 
maken over dingen, terwijl de mensen daar gelukkig 
leken met wat er was/is. Stress of burn-out ben ik er 
niet tegengekomen. Voorbeeld: als je autodeur loslaat, 
dan plak je hem gewoon met plakband weer vast.

Dat was dus best wennen na terugkeer.  
Had je heimwee? 
Ja, in zekere zin wel. In die tijd schreef ik veel blogs 
over mijn reis naar Ghana. Ik schreef er regelmatig 
verhalen over en dat heeft geholpen. Toen werd mijn 
passie voor schrijven voor het eerst manifest, want ik 
merkte dat ik schrijven erg leuk vond, dat schrijven 
bij mij past. Zo vind ik het bijvoorbeeld een sport om 
ieder jaar de leukste sinterklaasgedichten te schrijven 
met wat humor en onverwachte combinaties van 
woorden. En elke daaropvolgende lange reis naar het 
buitenland heb ik ook met blogs en vlogs vastgelegd. 
Toen ik de studie geneeskunde had afgerond wist ik dat 
ik in ieder geval terug wilde naar de tropen.
Na 4 maanden cardiologie als anios heb ik een half 
jaar in Suriname gewerkt . Vlak voor mijn vertrek 
naar Suriname meldde ik mij toch alvast aan voor de 
opleiding tropengeneeskunde, omdat ik zeker wist dat 

ik dat wilde en zodat ik daar direct na terugkomst mee 
kon beginnen. En zo is het gegaan.
De opleiding duurt twee jaar en drie maanden, 
onderverdeeld in een jaar verloskunde/gynaecologie 
en een jaar chirurgie (profiel algemeen) of een jaar 
kindergeneeskunde (profiel moeder/kind). Daarna 
volgt de drie maanden durende tropencursus aan 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) te 
Amsterdam. Hier leer je vooral managementaspecten, 
bijvoorbeeld hoe run je een ziekenhuis in minder 
ontwikkelde gebieden.  

En toen?
Inmiddels had ik mijn huidige man Pim ontmoet. 
Samen hebben we nagedacht over waar we heen 
zouden gaan. We hebben de Solomon-eilanden 
overwogen, want daar was een vacature voor een 
nieuw op te zetten ziekenhuisje, maar dat was wel heel 
afgelegen en heel primitief, er was niet eens bereik 
om te kunnen bellen.  Ik heb mij toen aangemeld 
bij Africa Health Placements, een organisatie in 
Zuid-Afrika, die plaatsing van buitenlandse artsen 
in Zuid-Afrika faciliteert. Het duurde wel heel erg 
lang (anderhalf jaar) voordat visums en dergelijke in 
orde waren. Pim ging mee, daar was ik erg blij mee. 
Gedurende de wachttijd voor onze visums hebben we 
nog twee maanden in Oeganda doorgebracht, waar we 
het laboratorium van een lokaal gezondheidscentrum 
een upgrade hebben gegeven.

Wat trof je aan in Zuid-Afrika?
Het was daar beter georganiseerd dan in Ghana. 
In het ziekenhuis waren er mogelijkheden voor 
onderzoek, foto’s, echo’s, ECG’s, er waren couveuses 
en operatiekamers en er was zelfs de mogelijkheid om 
te verwijzen naar specialisten in grotere ziekenhuizen. 
Ook konden daar CT- en MRI-scans gemaakt 
worden. De afstand tussen mijn ziekenhuis en een 
verwijscentrum was ongeveer drie uur met de auto. Er 
was ook mogelijkheid voor collegiaal overleg. Er waren 
toen twaalf artsen, van wie enkelen meer ervaren 
waren. Er was een verdeling in junior- en seniorartsen, 
dus overleg was mogelijk. Qua ziektebeelden waren 
HIV en tuberculose zeer prevalent, wat ik zeker in de 
vergevorderde stadia heftig vond om te zien.

Op enig moment heb je een switch gemaakt.  
Hoe kwam dat zo?
Na bijna twee jaar in Zuid-Afrika kwam ik in mei 
2018 terug naar Nederland. Het was op zich mogelijk 
om langer te blijven, maar dat was niet vol te 
houden, de diensten waren superzwaar. Toen ik daar 
aankwam moest ik direct een weekenddienst doen; 
een weekenddienst duurt van vrijdagochtend tot 
maandagavond. Je mocht blij zijn als je af en toe een 
paar uurtjes kon slapen. Het was altijd druk. Het ging 
’s nachts gewoon door, bijvoorbeeld keizersnedes. 
Ik heb dat ook gedaan. Heel spannend in het begin, 
maar ja, het komt daar zo veel voor, je hebt het in 
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no time onder de knie. Op het laatst had ik een 
eigen operatieprogramma, een dag per week kleine 
ingrepen, maar ook amputaties. Ik voelde continu 
verantwoordelijkheid, er kan altijd iets misgaan, je 
weet nooit 100% zeker of je het goede doet. Daar kon 
ik op enig moment niet zo goed meer mee omgaan, die 
continue druk, het werken met mensenlevens. 
Een voorbeeld: ik had een keizersnede gedaan bij 
een vrouw met niet-vorderende uitdrijving. Het kind 
zat muurvast in het bekken en moest met de nodige 
kracht worden teruggeduwd voor de keizersnede. Na 
de geboorte en sluiten van de wond werd ik ’s nachts 
gebeld dat het niet goed ging met de patiënt. Het ging 
inderdaad hard achteruit en uiteindelijk was sprake 
van een reanimatiesetting, waarna de enige optie was 
openmaken van de buik. Toen bleek dat sprake was 
van een bloeding in het ligamentum latum achter de 
baarmoeder, waarschijnlijk een geknapt bloedvaatje 
door het duwen en trekken.  Het is gelukkig goed 
gekomen, er was gelukkig transfusiebloed aanwezig, 
maar dat heeft wel diepe indruk op mij gemaakt.
Na bijna twee jaar vond ik het mooi geweest. Ik ben 
heel blij dat ik het gedaan heb zoals ik het gedaan 
heb en als ik opnieuw voor de keuze stond, dan zou ik 
dezelfde keuze gemaakt hebben, want het verandert 
je kijk op het leven. Ik ben enorm dankbaar voor alle 
ervaringen en om flink wat van de wereld gezien te 
hebben. Ik ben heel blij met het werk dat ik nu doe, 
maar dat zou ik niet van het begin af aan hebben 
willen doen, dan mis je toch wat. 

De meeste tropenartsen gaan na terugkeer iets anders 
doen en worden huisarts, chirurg of gynaecoloog.  
Wat heb jij gekozen?
Ik wist in ieder geval dat ik niet terug wilde 
naar het ziekenhuis, enerzijds vanwege de 
verantwoordelijkheid, anderzijds door de veeleisende 
en mondige Nederlandse patiënt. Ik wilde mij wel 
graag specialiseren in een bepaalde richting. Na 
onderzoek bleek dat er veel vacatures waren voor 
verzekeringsarts bij het UWV. Ik heb een dagje 
meegelopen bij het UWV. Dat is mij goed bevallen. Vrij 
snel daarna viel mijn oog op een vacature bij a.s.r. en 
daar heb ik met succes op gesolliciteerd. 

Er is best een groot verschil tussen behandelen en 
beoordelen. Hoe ervaar jij dat?
Eerlijk gezegd mis ik de spreekuren niet. Het gaat 
mij meer om de interesse in geneeskunde. Het 
beschouwelijke vind ik juist prettig.
Wat ik het prettigste vond tijdens mijn werk in Zuid-
Afrika was het opschrijven van mijn bevindingen na 
een patiëntencontact, een differentiaal diagnose op te 
stellen en een behandelplan.
Ik houd van schrijven en ik beschouw het als een sport 
om het goed te documenteren.  
Het werk en het team spreken mij aan, evenals het 
schrijven en het hebben van meer tijd hebben om je te 
verdiepen in een dossier. 

Zijn er parallellen/overeenkomsten in de 
werkzaamheden als tropenarts en medisch adviseur, 
zo ja welke? Of zijn het twee totaal verschillende 
werelden?
Het zijn echt twee heel verschillende werelden. 
Destijds opgedane kennis over trauma’s is misschien 
toepasbaar, maar dat is het wel. Een aantal jaren 
klinisch werk vind ik wel heel relevant voor de 
overstap naar mijn huidige werkzaamheden.  

Mis je het werk in Zuid-Afrika? 
Het werk niet zozeer, het leven daar wel. Het was een 
avontuurlijk bestaan, ik ging regelmatig een 
weekendje weg. Dat mis ik soms. Maar ik ben blij om 
hier gesettled te zijn.

Je bent nu in opleiding tot verzekeringsarts. Wat is 
jouw ambitie? Jouw stip op de horizon?
De opleiding duurt nog 2 ½ jaar, tot maart 2023.  Over 
hoe en wat daarna heb ik nog niet nagedacht.  Ik heb 
het vooralsnog goed naar mijn zin, voel mij prettig in 
mijn werk en met de collega’s. 
Mogelijk ga ik op termijn letselschade erbij doen. Dat 
lijkt mij interessant vanwege het uitgebreider 
rapporteren en beargumenteren. Ook juridische 
aspecten met toetsen aan wet- en regelgeving 
spreken mij aan.

We zitten midden in de corona-pandemie en de 
zorg schreeuwt om mensen. Ben je blij om nu een 
‘kantoorbaan’ te hebben of had je juist liever de 
handen uit de mouwen gestoken in de patiëntenzorg? 
Ik heb er zeker over nagedacht, want in maart 2020 
kwam er een oproep of alle tropenartsen zich wilden 
melden. Het leek mij heel spannend, want ik heb al 
jaren niet in een Nederlands ziekenhuis gewerkt. Ik 
voelde direct de verantwoordelijkheid. Maar het ging 
vooral om managen van patiëntenstromen, iets waar ik 
geen ervaring mee heb. Daarom was ik blij dat collegae 
van ‘Artsen zonder Grenzen’ ruim vertegenwoordigd 
waren. Als er echt nood aan de man was geweest zou ik 
mij hebben aangemeld.

Heb je enig idee van de invloed van Covid-19 in  
Zuid-Afrika?
Ik zit nog steeds in een app-groep, dus ik houd het op 
afstand een beetje bij. Daar is uiteraard ook corona; er 
is een isolatie-afdeling en enkele leden van de staf zijn 
besmet. Voor zover ik het hiervandaan overzie pakken 
ze het daar goed aan. Mogelijkheden en middelen zijn 
misschien beperkt, maar de kennis van de artsen is op 
hoog niveau.  

Het nummer waarin dit interview verschijnt heeft als 
thema ‘feel good’. Hoe staat het met jouw feel good? 
Zeer goed. Op 5 september 2020 ben ik getrouwd 
met Pim in het dierenpark Emmen. De huwelijksdag 
was een geweldige fantastische dag, ondanks de 
corona-maatregelen. Achteraf beschouwd hadden we 
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Kennisagenda Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde

H. Jansen, S. van der Burg-Vermeulen, A. Schriemer, B. Donker-Cools, F. Schaafsma, I. Kluijt, L. Schouten,  
M. Mazliah-de Vries, P. Coffeng *

Inleiding

De Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 
is tot stand gekomen vanuit de Kwaliteitstafel Bedrijfs- 
en Verzekeringsgeneeskunde. Deze is in juni 2018 
gestart met als doelen de instroom in de opleidingen 
van bedrijfs- en verzekeringsarts vergroten, duurzame 
kennis- en kwaliteitsontwikkeling en het ontwikkelen 
van een uitvoerbaar gedragen model voor structurele 
financiering.1,2,3,4,5 

Met instemming van de NVAB, de NVVG en de GAV is 

Mw. Heike Jansen aangesteld als projectleider voor de 
ontwikkeling van deze kennisagenda. 
De werkgroep is ingericht met vertegenwoordigers uit 
de drie beroepsverenigingen (GAV, NVAB, NVVG). 
Voorzitter van de werkgroep is Mw. Prof. dr. Sylvia van 
der Burg-Vermeulen. De werkgroep werd ondersteund 
door een senior adviseur van het Kennisinstituut van 
de Federatie Medisch Specialisten.  

Belang en doel van de Kennisagenda Bedrijfs- 
en Verzekeringsgeneeskunde

Er is een achterstand op het gebied van 
kennisontwikkeling binnen de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde. Deze achterstand 
moet ingelopen worden, omdat de Nederlandse 
beroepsbevolking belang heeft bij kwalitatief 
hoogwaardige en toegankelijke arbeidsgerichte 
zorg. Belangrijke doelen hiervan zijn het verbeteren 
en bevorderen van de gezondheid van werkenden 
en zorgen dat mensen met een arbeidsrelevante 
aandoening of verminderd arbeidsvermogen mee 
kunnen blijven doen. 
Het doel van deze kennisagenda is een impuls 
te geven aan het versterken van de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening,  
die berust op wetenschappelijk bewijs.

enorm geluk dat de huwelijksdatum midden tussen 
de eerste en de tweede corona-golf viel. Dat konden 
we van tevoren niet weten. Maar we hebben aan het 
begin van de pandemie besloten om het huwelijk in 
ieder geval op die dag door te laten gaan.  Vanwege 
het Afrika-verleden hebben we als locatie gekozen 
voor dierenpark Emmen. Wij hebben het ja-woord 
gegeven tussen de bavianen terwijl de giraffen over 
onze schouders meekeken. We hebben de bruiloft 
met tachtig gasten kunnen vieren met alles erop en 
eraan, de ceremonie, de taart, het dierenpark, diner 
met aparte tafeltjes en daarna een borrelavond met 
als hoogtepunt een sluitingsdans in plaats van een 
openingsdans om de sfeer erin te krijgen, maar ja dat 
kon niet. Het was compleet. Dus ja, ik voel mij prima 

in de wittebroodsweken. En ik heet voortaan Jorine  
de Laat-Molenaar.
De bestemming van onze huwelijksreis was de 
Malediven. Dat was een risico, want buiten Europa 
gold ‘code oranje’ en reisverzekeringen waren niet 
geldig. Een vlucht boeken kon echter wel evenals 
een hotel. We hebben extra goed opgepast. Alles was 
perfect geregeld. Bij aankomst stond iemand van 
het hotel ons op te wachten. Die bracht ons met een 
watervliegtuig naar het resort. Het was heel afgelegen, 
er was bijna niemand en het voelde heel veilig. 
We hebben eigenlijk twee weken in romantische 
quarantaine doorgebracht onder een palmboom. 
In het kader van ‘feel good’ kan ik dat iedereen 
aanraden.

* Personalia auteurs/werkgroepleden: 

Drs. Heike Jansen (projectleider), verzekeringsarts (startte 

als AIOS), Arbodienst AMC 

Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen (voorzitter), 

verzekeringsarts, Amsterdam UMC en NSPOH. 

Drs. Arnold Schriemer, bedrijfsarts, Arbo Unie, UMCG. 

Dr. Birgit Donker-Cools, adviseur verzekeringsarts, 

Amsterdam UMC, KCVG en UWV. 

Prof. Dr. Frederieke Schaafsma, bedrijfsarts, Amsterdam 

UMC. 

Drs. Irma Kluijt, verzekeringsarts a.s.r.. 

Drs. Lianne Schouten, bedrijfsarts (startte als AIOS), 

Radboudumc. 

Drs. Marloes Mazliah-de Vries, verzekeringsarts (startte als 

AIOS), UWV. 

Drs. Peter Coffeng, bedrijfsarts, Richting, Edufit.
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Structurele kennis- en kwaliteitsontwikkeling zijn 
daarnaast ook belangrijke dragers voor het imago 
en de aantrekkelijkheid van het vak van bedrijfs- en 
verzekeringsarts.
Om te komen tot een breed gedragen kennisagenda 

en draagkracht voor (toekomstige) financiering voor 
de benodigde kennis- en kwaliteitsontwikkeling, 
werden zoveel mogelijk belanghebbende 
partijen betrokken bij de ontwikkeling van deze 
kennisagenda. 

Figuur 1. Kennis- en kwaliteitscyclus van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, met de kennisagenda als onderdeel hiervan.  

Doel: vergroten van de kwaliteit van arbeidsgerichte zorg.

Inventarisatie kennisvragen

Voor het ontwikkelen van de kennisagenda 
is gebruik gemaakt van de systematiek van 
het Kennisinstituut van de Federatie Medisch 
Specialisten.7,8 Het inventariseren van kennisvragen 
verliep via meerdere routes. 
De leden van de beroepsverenigingen (in totaal 
2522; GAV 220, NVAB 1500, NVVG 802) werden 
gevraagd naar hun kennisvragen. Ook de deelnemers 
aan de kwaliteitstafel werden gevraagd om hun 
input. Daarnaast werden overige belanghebbenden 
geinventariseerd en aangeschreven. 
Ook werden kennisvragen gedestilleerd uit 
richtlijnen en protocollen voor bedrijfs- en 
verzekeringsartsen en overige relevante 
(multidisciplinaire) richtlijnen. Richtlijnen 
(eventueel met achtergronddocumenten) waarin de 

kwaliteit van het wetenschappelijke bewijs en de 
sterkte van aanbevelingen waren beschreven, zijn 
meegenomen om kennisvragen uit te destilleren. 
Uit de meegenomen richtlijnen zijn de voor bedrijfs- 
en verzekeringsartsen belangrijke conclusies 
geselecteerd. De conclusies met een laag evidence 
niveau (GRADE ‘low’ en ‘very low’, niveau C en D, 
EBRO Level 3 en 4) zijn aangemerkt als kennisvraag 
en geherformuleerd tot onderzoeksvraag. 
In totaal zijn 2276 kennisvragen geïnventariseerd. 

Voorselectie kennisvragen

Gezien de grote hoeveelheid kennisvragen vond een 
voorselectie door de werkgroep plaats voorafgaand aan 
de prioriteringsbijeenkomst. De volgende stappen zijn 
doorlopen: 
- verwijderen van alle dubbelingen in kennisvragen; 
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- uitsluiten van kennisvragen die die geen betrekking 
hebben op het vakgebied; 

- uitsluiten van vragen die gaan over een 
implementatieprobleem; 

- uitsluiten van vragen die niet onderzoekbaar zijn; 
- uitsluiten van vragen waar al onderzoek naar loopt 

of waarover al kennis beschikbaar is.
Voor de kennisvragen die overbleven werd het 
belang hiervan bepaald door te beoordelen1. hoe 
vaak een probleem in de praktijk voorkomt, 2. 

 wat de ernst van het probleem is en 3. of het 
beantwoorden van de kennisvraag een oplossing 
biedt voor de dagelijkse praktijk van bedrijfs- en 
verzekeringsartsen. Kennisvragen die hoog scoorden 
op alle 3 criteria werden als meest belangrijk gezien.
Kennisvragen die sterk gelijk aan elkaar 
waren, werden waar mogelijk, tot één vraag 
geherformuleerd.
Uiteindelijk werden 128 kennisvragen meegenomen 
naar de prioriteringsbijeenkomst.

Figuur 2. Proces van inventarisatie kennisvragen.

Prioriteringsbijeenkomst

Op 5 februari 2020 vond een prioriteringsbijeenkomst 
plaats. Het doel van deze prioriteringsbijeenkomst 
was om tot een top veertig te komen van de 
belangrijkste kennisvragen. Leden van de 
NVAB, de NVVG en de GAV, deelnemers van de 
Kwaliteitstafel, patiëntenvertegenwoordigers en 
overige belanghebbenden werden uitgenodigd. 
In totaal waren bij de prioriteringsbijeenkomst 
tweeënzeventig deelnemers aanwezig (exclusief de 
leden van de werkgroep), waarvan tweeëndertig 
namens de beroepsgroepen, twintig namens 
de patiëntenorganisaties en twintig overige 
belanghebbenden. 
De prioriteringsbijeenkomst bestond uit drie 
ronden. In de eerste twee ronden werden de 
deelnemers verdeeld over acht groepen. In de eerste 
ronde startten de groepen met zestien tot achtten 
kennisvragen en werd door discussie besloten welke 
tien vragen hiervan het meest belangrijk waren. In de 
tweede ronde werd de samenstelling van de groepen 
gewijzigd en werd besloten welke vijf van de (eerder 

geprioriteerde) tien vragen het meest belangrijk 
waren. De prioritering vond in beide ronden plaats 
op basis van relevantie, urgentie, impact op het 
vakgebied/maatschappij, implementeerbaarheid en 
aansluiting bij patiënteninbreng. 
In de derde ronde werden de overgebleven veertig 
meest belangrijke kennisvragen plenair gepresenteerd. 
De deelnemers konden met stickers aangeven welke 
kennisvragen voor hen het belangrijkst waren. 
Hiervoor kregen alle deelnemers vijf stickers. Bedrijfs- 
en verzekeringsartsen, patiëntenvertegenwoordigers 
en overige belanghebbenden kregen ieder een 
eigen kleur sticker, zodat achteraf duidelijk zou zijn 
welke kennisvragen door welke groep belangrijk 
werden gevonden. Ook de werkgroepleden hebben 
individueel hun stem uitgebracht als zijnde leden van 
de beroepsgroep. 

Methodiek definitieve prioritering 
kennisvragen

Om de haalbaarheid van de kennisagenda te 
kunnen borgen is door de werkgroep besloten om 
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19 
patientenorganisaties

27
overige partijen

416
kennisvragen

53
kennisvragen

98
kennisvragen

1709
kennisvragen

Overige
belanghebbenden

Totaal
2276 kennisvragen

128 kennisvragen

93 Richtlijnen

Voorselectie
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de vijftien kennisvragen met de meeste stemmen 
uit de prioriteringsbijeenkomst verder uit te werken. 
De kennisvragen die het hoogst geprioriteerd 
waren, kwamen grotendeels overeen met de 
kennisvragen met de meeste stemmen vanuit de 
patiëntenvertegenwoordigers. 
Verdere uitwerking van deze vijftien kennisvragen 
vond plaats door waar nodig de vraagstelling aan 
te passen naar een ziekte-overstijgende kennisvraag 
om te vermijden dat de kennisagenda alleen over 
een specifieke ziekte of aandoening zou gaan. 
Indien er reeds onderzoek gaande was naar de 
betreffende kennisvraag of de kennisvraag reeds 
beantwoord bleek, werd de vraag niet opgenomen 
in deze kennisagenda. Uiteindelijk bleven twaalf 
kennisvragen over. 

Top 12 kennisvragen (in willekeurige 
volgorde):

- Wat is de effectiviteit van interventies op 
duurzame inzetbaarheid bij oudere werkenden? 

- Wat zijn voorspellende factoren voor het 
optreden van (recidief) arbeidsongeschiktheid 
door psychische klachten of aandoeningen?

- Wat zijn effectieve en praktische tools om 
voor veelvoorkomende ziekte-overstijgende 
symptomen de invloed op het functioneren 
van werkenden in kaart te brengen?

- Wat zijn effectieve leefstijlinterventies voor 
werkbehoud en duurzame inzetbaarheid 
bij werkenden met en zonder chronische 
aandoeningen?

- Welke factoren zijn van invloed op 
arbeidsparticipatie onder ZZP-ers met een 
chronische aandoening?

- Welke interventies zijn zinvol bij werkenden 
met chronische vermoeidheid ten aanzien van 
functioneren en/of arbeidsparticipatie? 

- Wat is de toegevoegde waarde van pijneducatie 
als eerste behandelstap bij chronische pijn en 
het effect op het beloop van de klachten en 
functioneren in werk?

- Wat is het effect/de effectiviteit van 
werkbehoud op het verloop van chronische 
aandoeningen met een intermitterend beloop?

- Welke behandeling voor burn-out en 
overspanning is effectief?

- Wat zijn de prognostische factoren voor de 
duur tot herstel en terugkeer naar werk bij 
mensen met overspanning/burn-out?

- Is het gericht samenwerken tussen de 
behandelaars en bedrijfsarts/verzekeringsarts 
bij gezondheidsproblemen (kosten-)effectiever 
op arbeidsparticipatie dan usual care? 

- Wat is de invloed van maatschappelijke 
beleidsontwikkelingen op de gezondheid 
en arbeidsparticipatie van (kwetsbare) 
werkenden?

Borging

Organisatorische & inhoudelijke borging:
- Kwalitatief hoogstaand onderzoek moet 

worden opgezet en uitgevoerd binnen 
onderzoeksnetwerken, waarbij een goede 
aansluiting tussen onderzoek en praktijk 
gewaarborgd kan worden. Dit om de 
implementatie van de gevonden resultaten te 
bevorderen en meer effectief bij te dragen aan 
zorginnovatie en kwaliteitsverbetering. Hiervoor 
kan worden aangesloten bij academische 
werkplaatsen. Door deze netwerkvorming kan 
onderlinge concurrentie bij het aanvragen van 
subsidies worden tegengegaan. Daarnaast kan 
beter overzicht worden gehouden over welke 
vragen worden uitgewerkt en welke onderzoeken 
er lopen, waardoor het risico op dubbel uitgevoerd 
onderzoek afneemt. Tot slot zal er door een breed 
netwerk van bedrijfs- en verzekeringsartsen, 
onderzoekers en belangrijke stakeholders, meer 
draagvlak ontstaan voor het onderzoek dat wordt 
uitgevoerd.

- Bij het opzetten en uitwerken van de studies is 
het belangrijk om patiënten en cliënten actief 
te betrekken en rekening te houden met hun 
perspectief.

- De resultaten van deze onderzoeken moeten 
waar mogelijk en relevant worden opgenomen in 
richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten voor 
bedrijfs- en verzekeringsartsen. 

- Er moet worden geëvalueerd of en hoe eventuele 
nieuwe aanbevelingen, voortkomend uit 
onderzoek naar de kennisvragen, worden 
opgevolgd in de dagelijkse praktijk en of er nieuwe 
kennishiaten zijn ontstaan in het vakgebied. 

Om bovenstaande in goede banen te leiden (en dus 
alle onderdelen uit de kennis- en kwaliteitscyclus 
te kunnen borgen) adviseert de werkgroep een 
Commissie Kennisagenda aan te stellen.
Deze commissie bestaat bij voorkeur uit één of 
meer vertegenwoordigers vanuit (het bestuur 
van) de NVAB, NVVG en GAV en één of meer 
vertegenwoordigers vanuit de werkgroep 
Kennisagenda. De werkgroep gaat ervan uit dat 
de verenigingen daarbij verbinding zullen maken 
met hun commissies die zich bezighouden met 
wetenschap. Er dient binnen de Commissie 
Kennisagenda expertise aanwezig zijn met 
betrekking tot zowel het kwaliteitsbeleid als het 
wetenschapsbeleid van de wetenschappelijke 
verenigingen. Bovendien is een patiënt- of 
cliëntvertegenwoordiger gewenst. Ook acht de 
werkgroep het raadzaam om vertegenwoordigers 
van de opleidingsinstituten voor bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde deel te laten nemen om de 
kennisagenda en de ontwikkelingen op dit vlak vorm 
te geven in de opleidingen.
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Financiële borging: 
De werkgroep adviseert en acht het noodzakelijk dat 
er structurele financiering beschikbaar komt om de 
uitwerking én voortzetting van de kennisagenda vorm 
te kunnen geven. 
Gezien het maatschappelijk belang van een goede 
gezondheid van de werkende mens en het bevorderen 

van deelname aan werk voor zoveel mogelijk mensen 
acht de werkgroep het tevens noodzakelijk dat 
deze financiering gestalte krijgt binnen nieuw in 
te richten subsidieprogramma’s, met een gedeelde 
verantwoordelijkheid vanuit de ministeries SZW en 
VWS en private partijen op het terrein van arbeid en 
gezondheid. 
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Een medische rollercoaster te beginnen bij  
Professor Tisselai via tendons hate 
change, de comibo, Alice in Wonderland/
prosopometamorfopsie, diepehersenstimulatie, 
nanobiologics, CGRP-antilichamen, freestyle Libre 
en als eindpunt eilandjestransplantatie.

Vanwege de noodverordening van de 
veiligheidsregio waaronder de congreslocatie in 
Almere valt, waarin werd aangegeven dat er tot 
18 november 2020 geen evenementen mogen 
plaatsvinden met publiek, werd het VG-congres 1.5 
in digitale vorm aangeboden. 

De Vlaamse arts/journalist Dr. Marleen Finoulst 
is onder andere hoofdredacteur van de website 
Gezondheid en Wetenschap, een initiatief van het 
Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine 
(Cebam). Het doel van de site is factchecking van 
medische informatie in de media. Er komt steeds 
meer onderzoek en al die kennis wil in de media, 
want dat betekent aandacht en geld. Media worden 
dus overspoeld door veel onzin. De gevolgen zijn 
niet te onderschatten. Het kan groteske vormen 
aannemen. Een voorbeeld: in de media stond dat de 
uitkomsten van onderzoek door professor Tisselai 
van de universiteit van Sigulda (gin maakt slank) 
gepubliceerd waren in een vakblad. Na factchecking 
bleek dat de universiteit van Sigulda niet bestaat 
evenmin als het vakblad. De naam van de professor 
was professor ‘t is a lye (It is a lie). Het was een een 
aprilgrap. Gepost op internet op 1 april en in heel 
Europa overgenomen. 
In haar presentatie ‘Medische nonsens in de media. 
De impact van dokter Google’ legde zij uit dat dokter 
Google betekent: zoeken naar gezondheidsinformatie 
op internet. Uit onderzoek is bekend dat een van 
twintig zoekopdrachten in Google met gezondheid 
te maken heeft en dat meer dan de helft van de 
gezondheidsinformatie online onjuist is, onjuist 
in brede zin, variërend van helemaal fout tot 
overtrokken tot commercieel of achterhaald. Dat 
heeft een grote impact want er worden heel wat 
foute zelfdiagnosen gesteld door te googlen naar 
gezondheidsinformatie. Foute zelfdiagnosen leiden 
tot angst en ongerustheid. Realiseer je dat jouw 
zoekresultaat de meest aangeklikte is of de informatie 
waarvoor betaald is om bovenaan te staan. Tips: kijk 
eens verder dan de eerste drie links en ga na wie 
achter de website zit. Als dat niet duidelijk is,  

is dat een veeg teken. In Europa bestaat de HON-
code, een label dat wordt toegekend aan websites met 
betrouwbare gezondheidsinformatie. HON betekent 
‘health on the net’. Het is een Zwitsers initiatief. Er 
zijn inmiddels enkele tienduizenden websites met 
dat label. Door HON-code naast je zoekterm in te 
tikken krijg je een selectie van betrouwbare sites met 
gezondheidsinformatie. Thuisarts.nl. is een voorbeeld 
van een goede site.

Professor dr. Hans Zwerver, sportarts en hoogleraar 
sportgeneeskunde in het UMCG en voorheen 
fanatiek actief in basketbal, gaf in zijn voordracht 
‘Return to play na sportletsel: peesproblemen’ een 
uitgebreid overzicht van ‘the state of the art’ van 
peesaandoeningen. Peesproblemen komen vaak voor 
en de impact ervan is groot, niet alleen in sport maar 
ook in het dagelijkse leven en in werk. De afgelopen 
decennia is er veel te doen geweest over terminologie: 
eerst tendinitis, daarna tendinose en sinds een 
consensusbijeenkomst in 2018 tendinopathie. Dit 
is meer dan een semantische discussie want een 
ontsteking is iets anders dan een degeneratieve 
aandoening. Tendinopathie is de term voor 
aanhoudende pijn in de pees en verlies aan functie 
gekoppeld aan mechanische belasting. Pezen zorgen 
onder andere voor schokabsorptie, energieopslag, 
houding en stabiliteit. Een pees is een dynamisch 
orgaan, er vindt een heel klein beetje metabolisme 
plaats. Pezen reageren op belasting. Bij verstandig 
belasten treedt adaptatie op, anders wordt het 
maladaptatie. Tendons hate change. 
Nieuwe ontwikkelingen: 
• aandacht voor de interfasciculaire matrix 

(cellen en glijmiddel tussen de bundels van 
collageenvezels in de pees, waarschijnlijk 
belangrijk voor een goede functie, te meten met 
speciale technieken (echo speckle tracking), 
mogelijk in de toekomst bijdragend aan de 
oplossing van peesproblemen) 

• ultrasound tissue characterization, een nieuwe 
beeldvormende techniek afkomstig uit de 
paardensport. Echo-techniek in combinatie met 
algoritmen geeft informatie over peesstructuur. 
Levert kleurrijke plaatjes, groen en blauw is goed, 
rood en zwart is niet goed. Afgaande op de plaatjes 
kun je sporters volgen en begeleiden.

• Nieuw inzicht: een ontstekingscomponent 
is van belang (cytokines, interleukines). 
Peesaandoeningen, tot voor kort een orthopedisch 

VG-congres 1.5

C. Lelieveld
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chirurg probleem, schuiven op richting 
reumatologie. Verwachting: komende jaren 
behandeling van peesaandoeningen met disease 
modifying drugs.

• Nog een nieuwe beeldvormende techniek: 
elastografie; zegt iets over de stijfheid van de pees. 
Mogelijk is er een betere relatie tussen stijfheid en 
symptomen.

Let op:
 De pijn bij peesaandoeningen is niet gekoppeld aan 

de afwijking op de MRI. 
 Pijnlijke behandelingen zijn het meest effectief, 

bijvoorbeeld shockwave therapie, excentrische 
oefeningen. 

 IJsbergfenomeen: voordat pijn optreedt is al sprake 
van schade. 

 Imaging is geen goede uitkomstmaat door grote 
variatie.

 Behandelopties: legio. Belangrijk: uitleg, 
verwachtingsmanagement, aangepaste belasting, 
optimaliseren van de gehele bewegingsketen.

 Het nut van stretchen voor sporten is kwestieus.
Samenvattend: oefentherapie is vitaal belangrijk, er 
is een scala aan behandelingen (shockwave therapy, 
percutane elektrolyse therapie (EPI), injecties met 
platelet rich plasma, high volume injections) die niet 
evidence based zijn, operatie is geen quick fix en bij 
‘return to play’ moet een afweging gemaakt worden 
tussen een aantal risico’s.

Interniste Drs. Joanneke Kuppens-de Borst is 
werkzaam bij ABS-artsen van de KNMG, een steunpunt 
van de KNMG voor artsen en hun omgeving in 
het geval van problematisch middelengebruik of 
verslaving. In haar presentatie vroeg zij aandacht 
voor problematisch middelengebruik en verslaving bij 
artsen en wat jouw rol daarin kan zijn als collega. ABS 
staat voor abstinentie van alle middelen en daarnaast 
voor antiblokkeersysteem, bekend van de auto, als 
beeldspraak om artsen net voor ze uit de bocht vliegen 
te begeleiden en te behouden voor hun werk.
Wanneer is middelengebruik bij een arts een 
probleem? Waar ligt de grens? Het KNMG-standpunt 
(2018) is: nul is de norm. Mogelijke standpunten 
zijn: als veiligheid in geding is, of dat je als arts altijd 
het goede voorbeeld moet geven, of als je aan de 
DSM-criteria voldoet of als het gebruik een andere 
functie krijgt (van gezellig met elkaar iets drinken 
naar hé, ik verlang zo naar de vrijdagmiddagborrel 
(tegenwoordig de comibo: coronamiddagborrel)). 
Uit onderzoek naar prevalentie van verslaving onder 
artsen blijkt dat dit ligt tussen 15 en 20% (USA 
(chirurgen); België (huisartsen)). Naast algemeen 
predisponerende factoren blijkt uit literatuur dat voor 
artsen drie extra factoren van belang zijn: verstoord 
leefritme (diensten), stress/hoge werkdruk en 
gemakkelijke toegang tot medicatie. Uit ervaringen 
bij ABS bleek verder dat een eigen life event een 
bijdragende rol speelt en een eerdere episode van 

gebruik (studententijd).
Bij ABS komen meer mannen dan vrouwen in de 
leeftijd van 50-60+. In 58% gaat het om alcohol, 11% 
betreft een combinatie en in 7% opiaten (oxycodon). 
Na behandeling voor middelengebruik begint het 
herstel pas. Terugval hoort bij de chronische ziekte 
verslaving. Herstel van vertrouwen door anderen 
duurt lang. ABS heeft een monitoringprogramma 
gemaakt gericht op vroegtijdige herkenning naar 
Amerikaans/Canadees model. De deelnemend arts 
staat centraal en in een cirkel om de arts heen staan 
huisarts, bedrijfsarts, buddy/collega werkvloer, 
zelfhulpgroep, naasten, werkgever. 
Wat opvalt is dat veel artsen iets willen doen als zij 
een vermoeden hebben, maar dat iets ze weerhoudt 
om in actie te komen. Advies: volg je intuïtie, spreek 
de arts aan, onderneem actie, dat heeft effect. Op 
de website van ABS staat een lijstje met tien tips. 
Er zijn twee scenario’s: iemand kan zeggen: goh, 
wat fijn dat je het vraagt, ja ik heb inderdaad een 
probleem (niet vaak) of iemand ontkent (meestal). 
Het gesprek moet een vervolgactie krijgen. Er is 
ook een onderwijsmodel voor jonge artsen voor 
bewustwording over het probleem verslaving bij 
artsen en hoe je ermee om kunt gaan.

Psychiater prof. Dr. Jan Dirk Blom ging in op 
diagnostische dilemma’s binnen de psychiatrie en 
meer specifiek op de vraag wat te doen als de patiënt 
niet past in een van de hokjes van DSM-5. 
Psychiatrische diagnostiek is maatwerk. De DSM-5 is 
daarbij leidend, al was het maar omdat in Nederland 
geen enkele psychiatrische behandeling wordt 
vergoed zonder een bijpassende DSM-diagnose. 
Maar soms zijn er patiënten met zulke bijzondere 
beelden dat een diagnose uit dit handboek hen 
geen recht doet. Dit is een lastig dilemma dat niet 
alleen diagnostische en therapeutische, maar ook 
ethische en verzekeringstechnische implicaties heeft, 
bijvoorbeeld voor wat betreft verstrekken/vergoeden 
van medicatie. 
Op zijn polikliniek Zeldzame Psychiatrische 
Aandoeningen bij Parnassia ziet hij patiënten met het 
Alice in Wonderlandsyndroom en ook met andere 
bijzondere waarnemingsstoornissen.
Het Alice in Wonderlandsyndroom is een positieve 
waarnemingsstoornis, een syndroom gekenmerkt 
door perceptuele vervormingen. Het verschil tussen 
een waarneming en een hallucinatie is afhankelijk 
of het een externe of een interne waarneming is. 
Iets is een illusie als je iets anders ziet dan wat het 
is. Ons brein jaagt op betekenisvolle patronen. 
Daar zijn verschillende gebieden bij betrokken. 
Zo zijn er gebieden in de hersenen die van belang 
zijn voor het zien van kleur of beweging. Als 
iets in die gebieden het niet goed doet is dat van 
invloed op de waarneming, met een vervorming 
als gevolg. Zo worden onderscheiden: micropsie, 
macropsie, plagiopsie, coronafenomeen, trailing 
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fenomeen, akinetoxie (niet kunnen zien bewegen) 
en prosopometamorfopsie. Prachtige namen voor 
aandoeningen, waar je niet aan wilt lijden. Ook 
de getoonde plaatjes waren heel bijzonder. Al die 
vervormingen heten Alice in Wonderland syndroom. 
Het is geen psychose en het staat niet in DSM. Het 
Alice in Wonderlandsyndroom komt niet vaak voor 
hoewel onderzoek (Japan, Finland) aantoonde dat 
tot dertig procent van ondervraagden wel eens iets 
merkwaardigs heeft ervaren. De oorzaken zijn bij 
kinderen encefalitis, bij volwassenen o.a. epilepsie 
en migraine. Na onderzoek samen met de neuroloog 
wordt behandeling ingesteld afhankelijk van de 
oorzaak. Er zijn geen grote gecontroleerde studies. 
Vijftig procent van de mensen kan worden geholpen. 
Maar: wat zet je in de brief? Blom heeft geen 
oplossing, wel een mee-naar-huis-neem-boodschap 
(maar we zaten al thuis): wees alert op beelden als 
het Alice in Wonderland syndroom en denk out of 
the box. Blijf je afvragen: hoe help ik mijn patiënt het 
beste?

Neurochirurg professor Dr. Rick Schuurman gaf een 
fascinerende inleiding over diepe hersenstimulatie 
bij de ziekte van Parkinson en bij tremor. Schuurman 
noemde deze behandeling geen wonder, maar gewoon 
een goede therapie. Ik vond het wel een beetje een 
wonder. 
Diepe hersenstimulatie komt in beeld als reguliere 
behandelmethoden falen. De oorzaak van de ziekte 
van Parkinson is dopaminetekort, te behandelen met 
dopamine. Op enig moment is dopamine moeilijker 
doseerbaar, gaat het korter werken en wisselen 
perioden dat je vrij goed bent op dopamine elkaar af 
met een ‘off-state’. Dus een responsfluctuatiepatroon 
tussen de off-phase (ernstig parkinsonistisch) en 
de on-phase (normaal bewegen met perioden van 
overbewegen). Dit is moeilijk beheersbaar qua 
farmacotherapie. Tien procent van deze patiënten 
komt terecht bij neurochirurgie.
De procedure is vrij simpel zei Schuurman: een 
elektrode in de hersenen in een strategisch gebied, 
een kabeltje door de hals naar beneden en aansluiting 
op een stimulator op de borstwand die pulsjes 
afgeeft. Door die pulsjes verandert de hersenfunctie. 
Die elektrode komt precies op de goede plaats 
(nucleus subthalamicus) door een frame met een 
coördinatenstelsel op het hoofd van de patiënt te 
fixeren. Zo kan worden genavigeerd in en rondom 
de hersenen. Dan wordt een MRI gemaakt. Op de 
MRI zie je de basale kernen, de doelgebieden voor 
stimulatie (grootte van een pinda). Door het frame 
en de MRI kan als het ware de atlas heel zorgvuldig 
worden geprojecteerd op de hersenen, zodat je weet 
waar die kernen zich bevinden en waar de elektroden 
heen moeten. Daarna naar de operatiekamer. Gaatjes 
boren en daarna het echte werk (elektrodes plaatsen) 
na metingen om te zien of het goed werkt. Het zijn 
‘wakkere operaties’, de patiënt is bij bewustzijn. Dat is 

om metingen met micro-elektrodes te kunnen doen 
om zeker te weten dat je op de goede plek bent.
Diepe hersenstimulatie bestaat sinds begin van 
deze eeuw. De eerste grote studie was in 2003 en 
toonde niet alleen een kortetermijneffect aan (50% 
symptoomreductie), maar ook dat het effect aanhield, 
al was wel sprake van enige achteruitgang, want de 
ziekte gaat door. Door diepe hersenstimulatie wordt 
de ziekte als het ware teruggezet. De grotere stabiliteit 
betekent grote winst. Niet alleen qua motoriek, 
ook in veel domeinen van het dagelijkse leven is 
er verbetering na diepe hersenstimulatie. Er zijn 
complicaties, maar in de 1200 operaties die gedaan 
zijn was het percentage peri-operatieve complicaties 
laag evenals de mortaliteit. Lifetime chirurgische 
revisies zijn wel hoog: 15% van de mensen moet 
nog een keer iets gefixt krijgen. Het blijft een 
individuele afweging. Er zijn stimulatiegerelateerde 
bij-effecten (bijvoorbeeld onverstaanbare spraak of 
gedragsverandering), daarom behoeft de stimulatie 
frequente aanpassing. 
Ook bij essentiële tremor (vaak autosomaal 
dominant) en andere vormen van tremor is diepe 
hersenstimulatie van grote betekenis. Schuurman 
gaf een cri de coeur voor bekender worden van 
deze therapie, want dit heeft een enorme impact op 
iemands leven. 
Hij eindigde met aandacht voor de recente technische 
ontwikkelingen die een steeds nauwkeuriger en 
betere beeldvorming mogelijk maken (MRI 7 Tesla) 
en die ook een verband kunnen aanbrengen met 
corticale gebieden (motor, associatie, limbisch 
circuit). Drempelverlagend: dit soort operaties kan 
mogelijk te zijner tijd onder algehele narcose.

Willem Mulder is van huis uit scheikundige en sinds 
2018 deeltijdhoogleraar Precisiegeneeskunde aan de 
faculteit Biomedische Technologie van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Hij werkt deels in New York 
en deels in Eindhoven. Via een onlineverbinding 
gaf hij een razend interessante inleiding over de 
revolutie die immuuntherapie heeft teweeggebracht 
binnen de geneeskunde, vooral bij de behandeling 
van kanker. 
Immuuntherapie is een bijzondere behandeling. Waar 
andere behandelingen (zoals operaties, bestraling 
of chemotherapie) de kankercellen zelf aanpakken, 
richt immuuntherapie zich op het afweersysteem. 
Daarbij worden de afweercellen zo getraind dat ze 
kankercellen herkennen en vernietigen. T-cellen 
spelen daarbij een belangrijke rol. Dit zijn specifieke 
afweercellen, die ziekteverwekkers of andere 
lichaamsvreemde cellen direct aanvallen. In 2018 
werd de Nobel-prijs voor geneeskunde toegekend aan 
onderzoekers/ontdekkers van checkpointremmers, 
dat is een vorm van immuuntherapie. Zij binden aan 
specifieke schakelaars op kankercellen en versterken 
de afweerreactie.
Dat infectie met het coronavirus kinderen/jongeren 
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nauwelijks ziekmaakt, terwijl het bij ouderen 
vanaf dertig tot veertig jaar ernstig ziek zijn 
veroorzaakt heeft te maken met het aangeboren 
en het verworven/adaptieve immuunsysteem. Het 
aangeboren immuunsysteem is snel, a-specifiek 
en een eerste verdedigingslinie. Dat systeem is 
bij ouderen gedempt. Daardoor duurt het langer 
voordat het geactiveerd is en word je flink ziek 
van een nieuwe ziekteverwekker. Het verworven 
afweersysteem maakt van elke indringer een soort 
‘immunologische pasfoto’ die in het geheugen 
wordt opgeslagen. Komt zo’n organisme voor de 
tweede keer binnen, dan slaat de verworven afweer 
snel en efficiënt toe dankzij dat immunologische 
geheugen. Zeer recent onderzoek toonde aan dat het 
mogelijk is om het aangeboren immuungeheugen 
te trainen, moleculair te herprogrammeren. Een 
getrainde respons geeft een veel grotere reactie. 
Momenteel wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van BCG, het aloude vaccin tegen 
tuberculose. Is het mogelijk dat vaccinatie met BCG 
trained immunity biedt tegen virale infectie en tegen 
Covid-19? Dit werd onderzocht in Griekenland. 
Een groep van tweehonderd personen kreeg 
BCG-vaccin of placebo. De uitkomst was veertig 
procent minder infecties en tachtig procent minder 
luchtweginfecties in de BCG-groep. Veelbelovend 
dus. Toch was het advies van de Gezondheidsraad 
(05-10-2020) om resultaten van verder onderzoek af 
te wachten en niet te starten met BCG-vaccinaties. 
Vond Mulder jammer. In het gedeelte over 
nanobiologics deed hij verslag van indrukwekkende 
resultaten van behandeling met nanobiologics op 
tumorgroei bij muizen. Hij doet ook onderzoek bij 
primaten, gaat daar prudent mee om.

Neuroloog Dr. Krista Roon gaf een overzichtelijke, 
uitgebreide update over migraine.
De impact van migraine op het dagelijkse leven, 
verschil tussen voortekenen en triggers, de 
ontoereikende acute behandeling en nieuwe 
preventieve medicatie passeerden achtereenvolgens 
de revue. Migraine is niet te meten of te zien. 
De International Headache Society heeft criteria 
vastgelegd. Iedereen kan ooit in zijn leven een 
migraineaanval krijgen. Pas als sprake is van 
herhaalde aanvallen is iemand migrainepatiënt. 
Voor wat betreft de impact van migraine: onderzoek 
van de WHO naar de global burden of disease wijst 
uit dat qua wereldprevalentie migraine op de zesde 
plaats staat. Migrainepatiënten hebben 8,5% van 
hun leven migraine. Kijk je naar een andere score 
(years lived with disability) dan staat migraine op 
de tweede plaats na rugpijn. Migrainepatiënten 
zijn vaak veel jonger en zo bekeken is de invloed 
van migraine veel groter. Alleen neurologische 
aandoeningen beschouwend is migraine de meest 
uitschakelende ziekte en kost het het meest in de 
Europese Unie. 

Voortekenen en triggers overlappen elkaar. Uit 
onderzoek bleek dat een aantal voortekenen en 
triggers te herleiden is naar de hypothalamus. 
Interessant is dat migraineurs meestal vroege 
vogels of nachtbrakers zijn en dat zij bij gedwongen 
omdraaien van slaap-waakritme (nachtdiensten) 
meer vermoeid zijn en veel meer slaap hebben. Een 
van de stellingen van promotie-onderzoek luidde 
dat patiënten met migraine gevrijwaard zouden 
moeten worden van werken in onregelmatige of 
ploegendiensten.

Voor wat betreft de aanvalsbehandeling grijpen 
neurologen vrij snel naar triptanen. Voor wat betreft 
preventieve behandeling geldt voor de gangbare 
medicatie dat er veel bijwerkingen zijn.
De komst van CGRP-antilichamen (calcitonin gene-
related peptide) is veelbelovend. Uit onderzoek bleek 
dat behandeling met CGRP-antilichamen resulteert 
in vier dagen per maand minder migraine, maar 
placeborespons is heel hoog (twee dagen minder). 
Houd je dus maar twee dagen over. Dat is niet 
spectaculair. Als je echter kijkt naar de bijwerkingen 
(number to harm in plaats van number to treat) 
dan is er een gigantisch verschil ten faveure van 
behandeling met CGRP-antilichamen. 
De kosten van behandeling zijn erg hoog (€ 500 - 
1000 per injectie per maand, € 6.000 - 12.000 per 
jaar per patiënt. In totaal 2,5 miljard per jaar). 
Maar: de directe (medicatie)kosten van 
migrainepatiënten zijn 6%, terwijl 94% van de 
kosten van een migrainepatiënt wordt bepaald door 
verminderde productiviteit of ziekteverzuim.
Betere behandeling zal dus de totale kosten voor 
migraine verlagen. Maar dat komt uit een ander 
potje en dat wordt anders begroot. Het Zorginstituut 
Nederland (ZIN) gaat alleen vergoeden voor patiënten 
met chronische migraine, niet voor de hoog-
frequente episodische hoofdpijn (> 15 dagen per 
maand).  
Tip: boekje van neuroloog /migrainespecialist  
Hans Carpay ’Migraine is geen hoofdpijn’. 

Hoogleraar diabetologie aan het LUMC te Leiden 
Eelco de Koning besprak de nieuwste inzichten en 
ontwikkelingen bij diabetes mellitus.
Twee aspecten: een nieuwe indeling en aandacht voor 
technologische ontwikkelingen.
In een onderzoek van twee jaar geleden in Zweden 
werden alle nieuw gediagnosticeerde diabetes mellitus 
patiënten (9.000) bij elkaar gevoegd en werd gekeken 
naar een aantal factoren om andere categorieën te 
maken. Er werden gekeken naar zes variabelen: auto-
antilichamen, leeftijd diagnose, Hba1c, BMI en twee 
maten voor insulineresistentie en betacelfunctie. 
De uitkomst was vijf clusters van diabetes mellitus.
• Cluster 1 is de ernstige auto-immuun diabetes 

mellitus, de klassieke type 1
• Cluster 2 is een insuline-deficiënte diabetes 
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mellitus, slanke mensen, hebben geen auto-
antistoffen

• Cluster 3 veel te dikke mensen met ernstige 
insulineresistentie, jonge leeftijd

• Cluster 4 milde diabetes mellitus vorm, obesitas 
gerelateerd

• Cluster 5 leeftijdgerelateerde diabetes mellitus 
(oude slanke mensen)

Deze indeling doet meer recht aan het type diabetes 
mellitus patiënten en heeft implicaties, want 
met deze indeling kun je patiënten identificeren 
met een hoog risico op complicaties en dit geeft 
mogelijkheden om meer gericht informatie te geven 
en om beter in te zetten op risicobeperking.

In Nederland zijn er ongeveer 100.000 patiënten met 
diabetes mellitus type 1. 
De behandeling is erop gericht om de functie van een 
hormoonproducerende cel zo goed mogelijk over te 
nemen. Een hormonale cel heeft twee functies: leest 
glucosewaarde en geeft insuline af.
Dus heb je een glucosemeetapparaatje en een 
insulinepennen/pomp nodig. Een cel doet dat 24/7, 
terwijl je met een meetapparaat een beperkt aantal 
meetmomenten hebt. Je realiseert geen perfecte 
regulatie, je streeft een zo acceptabel mogelijke 
situatie na, het is laveren tussen Scylla (niet optimale 
instelling/complicaties) en Charybdis (hypo’s). De 
onvoorspelbaarheid van de glucoseregulatie zorgt 
voor een hoog ervaren ziektelast. Sommige patiënten 
zijn bang voor complicaties, anderen meer voor 
hypo’s of voor beide. Door complicaties (macro- en 
microvasculair) is er een verlies van tien tot dertien 
levensjaren. Met betere behandeling is dit verbeterd, 
toch blijft er een verschil, zelfs bij goede instelling. 
Verwacht wordt dat dat verschil zal afnemen. 
Ten slotte kwamen nieuwe technische 
ontwikkelingen aan bod. In de afgelopen tien jaar 
hebben enorme technologische ontwikkelingen 
plaatsgevonden. Een heel belangrijke ontwikkeling 
is de Freestyle Libre, een sensor die dag en nacht 
automatisch bloedsuikerwaarden meet en opslaat. 
Een sensor ter grootte van een euro die je op de arm 
plakt. Informatie over de trend is belangrijk. Geeft 
rust. Er zijn grote voordelen door frequente metingen. 
Sommige geven alarmen af (real time sensor) via een 
app naar je telefoon of een belletje als de bloedsuiker 
te laag dreigt te worden.
Er zijn ook nadelen: duur van de werking, technische 
dingen, gewenning aan alarmen, overgevoeligheid 
voor de pleister. Er worden onderhuids implantabele 
sensoren (nu duur zes maanden, door ontwikkeling 
naar negen maanden) ontwikkeld en meting van 
glucose in traanvocht (delay).
En dan: the artificial pancreas, een sensor gekoppeld 
aan een pomp. Algoritmes zijn heel belangrijk. De 
pomp neemt dingen over zonder dat erbij nagedacht 
hoeft te worden. Ze kunnen nu al automatisch 
stoppen ’s nachts (belangrijk voor ouders met 

kinderen met type 1) bij dreigende lage bloedsuikers. 
Er is een nieuwe generatie van pompen die insuline 
kunnen toedienen. Er is een bedrijfje in Nederland 
(regelmatig te gast in de media) dat een pompje 
heeft ontwikkeld dat behalve insuline ook glucagon 
kan toedienen. In plaats van dat je bezig bent met 
instelling ben je een operator geworden. Alle systemen 
hebben een vertraging van ongeveer vijftien minuten. 
Er zijn patiënten die enorm wisselen zodat die 
pompen en sensoren dat niet bij kunnen houden. 
Voor die mensen is er de transplantatie. Vooral in 
Leiden. Te onderscheiden zijn pancreastransplantatie 
(ook in Groningen) en eilandjestransplantatie. 
Pancreastransplantatie (vaak in combinatie met 
nier-) wordt twintig tot vijfentwintig keer per jaar 
uitgevoerd. Het is een hele grote operatie en daarna is 
levenslang immuunsuppressie nodig. De overleving 
van gecombineerde transplantaties is beter dan bij 
geïsoleerde niertransplantaties bij diabetes mellitus 
type 1. De Koning is zelf naar Amerika gegaan om te 
leren om eilandjes te isoleren en te transfunderen. 
Dat heet een eilandjestransplantatie. Sinds 2007 
wordt dit vijf tot zeven keer per jaar uitgevoerd. Ook 
hierbij is levenslange immuunsuppressie nodig. Hoe 
het gaat: een alvleesklier arriveert in het lab, heeft 
de grootte van een banaan, weegt honderd gram, 
wordt geïnjecteerd met een enzym en geschud zodat 
hij uiteenvalt. De eilandjes (1%) moeten worden 
geïsoleerd in een celprocessor en verzameld. De 
radioloog catheteriseert de poortader door de lever 
heen onder lokale verdoving. Daarna wordt een zak 
met eilandjes aangehangen en die komen in de lever 
terecht. Mensen die hiervoor in aanmerking komen 
hadden sterk wisselende bloedsuikers en zijn daarna 
stabiel. Dat is een enorme verbetering. Het is een 
kleine groep. 
Ten slotte een ontwikkeling sinds 2014. Patiënten 
met chronische pancreatitis hebben vaak heel veel 
pijn en veel morfine nodig. Op enig moment kan 
de indicatie voor pancreatectomie worden gesteld. 
Daarna ontstaat een lastige vorm van diabetes 
mellitus. Dan wordt geprobeerd om zoveel mogelijk 
eilandjes te isoleren uit de beschadigde alvleesklier 
en die weer terug te geven. Dan ontstaat niet de 
ernstige diabetes mellitus en is er geen noodzaak 
voor immunosuppressie. De verwachting is dat 
dit een vlucht zal nemen en dat de alvleesklier 
in een eerder stadium zal worden verwijderd, om 
beschadiging zo veel mogelijk te voorkomen. Ook 
zijn er ontwikkelingen gaande met stamcellen. 
Daarover komt hij ons over vijf tot tien jaar 
bijpraten. 

De laatste presentatie door Ir. Job Brüggen heette 
‘leren of straffen’. Job Brüggen is vooral bekend om 
zijn activiteiten op het gebied van Just Culture-
ontwikkelingen en was een van de eersten die de 
schadelijke effecten van justitiële vervolging van het 
luchtverkeerleiders aantoonde.
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Als ‘zelfbenoemd goeroe’ in de Just Culture heeft hij 
enkele opmerkelijke citaten: “Leren is veiliger dan 
straffen” (over Just Culture) of “Het zachte deel is 
het moeilijkste deel” (over veiligheidscultuur).
U kunt zijn website over Just Culture bezoeken op 
www.safetyandjustice.eu dat vol staat met nuttige 
tips over hoe om te gaan met praktische Just 
Culture-kwesties.

Samenvatting voordracht:
Het is altijd goed om terug te kijken als iets niet 
helemaal goed is gegaan. Beter is het om van een 
incident proberen te leren; in dat geval moet je ook 
weten waarom iets mis is gegaan. Nóg beter is om 
te proberen van andermans fouten te leren, waar 
dan nog weer iets meer voor nodig is. En dan komt 
ineens justitie om de hoek kijken. Wat nu? Alle 
betrokkenen houden hun mond. Of een verzekeraar 
verbiedt personeel om met wie dan ook te praten. 
Hoe kunnen we zo toch leren van incidenten? Job 
Brüggen gaf een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat 
luchtvaartpersoneel in Nederland opmerkelijk goed is 
beschermd. Dat komt de veiligheidscultuur - en dus de 
veiligheid - sterk ten goede. Is dat principe ook in de 
zorg toepasbaar?

Het geheel overziend was het gebodene een 
buitengewoon interessant en veelzijdig programma, 
dat een uitdaging was voor de concentratie en de 

volgehouden aandacht. 
We hebben kennis mogen nemen van een aantal 
spectaculaire nieuwe medische ontwikkelingen, 
waarbij voor mij de voordracht van Willem Mulder 
eruit sprong. Tegelijk deed juist deze voordracht een 
enorm appel op mijn bevattingsvermogen, want de 
kenniskloof op zijn vakgebied tussen Willem en mij 
is vrij groot. Eens te meer een compliment voor het 
feit dat ik in de buurt kwam van enig begrip. Bij de 
presentaties over het Alice in Wonderlandsyndroom 
en over de diepe hersenstimulatie gingen er 
werelden voor mij open evenals voor wat betreft 
de technologische ontwikkelingen op het gebied 
van behandeling van suikerziekte. Rond een uur 
of vijf boog mijn concentratieboog scherp af naar 
beneden. Volledigheidshalve is de inhoud van de 
laatste presentatie weergegeven; eerlijkheidshalve is 
die overgenomen uit het programma. Een tout petit 
puntje van opbouwende kritiek betreft de duur van 
het programma. Daarbij kwam dat als een volgende 
sessie niet stipt op tijd begon bij mij stress toesloeg 
over on- of offline zijn met als gevolg zenuwachtig 
op allerlei toetsen drukken en juist daardoor 
problemen. Dat kan de beste gebeuren, het kwam 
gelukkig steeds goed. Ik heb enorm genoten en veel 
geleerd. Hulde aan en respect voor de organisatie en 
haar flexibiliteit om in barre tijden via streaming  
een wetenschappelijk hoogstaand programma aan  
te bieden. 

Onder ons gezegd en gezwegen

drs. B. van Lauw-Kous

De dokter en de taal 
was/is de naam van 
een Medisch Contact-
evenement dat was 
georganiseerd op 16 
juni 2020 en dat door 
de corona-crisis moest 
worden uitgesteld, eerst 
naar 7 oktober 2020 
en later naar 2021. Als 
liefhebber van taal en 
als arts had ik mij erg op 
dat evenement verheugd. 
Gelukkig betekent uitstel 

geen afstel en ‘wat in het vat zit verzuurt niet’, dus 
het komt goed voor wat dit betreft.
Om alvast een beetje in talige sferen te komen 
heb ik wat nagedacht over de betekenis van taal 
voor een arts, meer specifiek voor geneeskundig 
adviseurs in particuliere verzekeringszaken.

Medisch adviseurs zijn multi-getalenteerde 
professionals. Naast vakinhoudelijke generalistische 
kennis over een breed scala aan medische 
ziekten/ongevalsgevolgen beschikken zij over 
schrijfvermogen, want zij brengen schriftelijk advies 
uit aan een opdrachtgever. Dat is een bijzondere 
asset.
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Wikipedia zegt: “Schrijven is het maken van 
originele tekst. Wie een tekst creëert is een auteur. 
Schrijvers ontwikkelen een eigen schrijfstijl.” 
Dat klopt. Er is een spreekwoord dat zegt: “ieder 
vogeltje zingt zoals hij gebekt is.” Dat klopt ook. Er 
zijn nachtegalen en eksters. Laatst hoorde ik mijn 
buurman, een vogelaar, eksters de percussionisten 
van de vogelwereld noemen. Smaken verschillen; dat 
geldt voor luisteraars en voor lezers. 
Over de historie van geschreven taal staat in 
Wikipedia: 
“Schrijven breidt de menselijke taal uit in tijd en 
ruimte doordat het de mogelijkheid biedt op een 
andere plaats en in een andere tijd kennis te nemen 
van wat iemand zei. Schrijven begon waarschijnlijk 
in oude culturen als een bijproduct van economische 
en politieke expansie. Deze culturen hadden 
een betrouwbaar middel (in tegenstelling tot 
het geheugen) nodig om hun boekhouding of 
politieke en historische informatie van de periferie 
naar het centrum over te brengen.” Met andere 
woorden: schriftelijke weergave van gesproken taal 
is betrouwbaar en opdiepen uit het geheugen is dat 
niet. Nog anders gezegd: wie schrijft, die blijft.
Schrijven is ook communiceren. De schrijver zendt 
en de lezer ontvangt. Tussen zenden en ontvangen 
kan van alles gebeuren. Meestal gaat het goed, soms 
gaat het mis. 
Zoals in gesproken communicatie is er in geschreven 
taal een beperkte bovenstroom (de woorden) en een 
omvangrijke onderstroom (lezen tussen de regels). 
Een permissieve stilte of de kunst van het weglaten 
brengt vaak meer teweeg dan spreken of opschrijven.
Spreken is zilver en zwijgen is goud is een cliché en 
dat is niet voor niets.
Schrijven impliceert conformeren aan afspraken en 
regels o.a. op het gebied van spelling, grammatica, 
afkortingen, jargon. Taal leeft. Woorden komen 
en gaan, er zijn neologismen en vergeetwoorden, 
modewoorden, stopwoorden en jeukwoorden, zeg 

maar. Voor de schrijver/zender is het van belang 
om zich te realiseren wie zijn lezer is. Sluit de tekst 
aan bij de kennis/het begripskader van de lezer? Is 
de tekst duidelijk? Als een tekst ruimte biedt voor 
interpretatiebias, gaat de lezer daar gegarandeerd 
mee aan de haal, want de lezer benut de ruimte die 
de schrijver biedt. Weg effect van de boodschap! Of 
erger. Het tuchtcollege lonkt . Een horrorscenario.
De hieronder volgende 
luchtige top 10 van tips en 
trucs (met bonus) maakt uw 
pennenvruchten appetizing, 
onweerstaan- en onweerlegbaar. 
Wie wil dat niet? Op basis van 
empirie, gegarandeerd evidence 
based .

1. Hoofdregel: C’est le ton qui 
fait la musique.

2. Stick to the facts. Geen hypotheses/aannames/
meningen/nepwetenschap.

3. Emotie/irritatie? Stoom uit uw oren? Slaap er een 
nachtje over.

4. Zuinig met bijwoorden van graad als ‘heel’, ‘erg’, 
‘zeer’, ‘verschrikkelijk’, ‘ontzettend’. 

5. Benoeming van een klacht als subjectief wekt al 
gauw de indruk dat de klager niet wordt geloofd. 
Beter: iets in de trant van ‘niet geobjectiveerd’. 

6. Duidelijkheid en consequentie lonen de moeite.
7. Korte zinnen op B1-niveau (NTU) lezen fijn. 
8. Door positieve relabeling is uw boodschap dezelfde, 

maar komt hij sympathieker binnen.
9. De deur op een kier biedt mogelijkheden tot 

terugkomen op een standpunt op basis van 
voortschrijdend inzicht. 

10. Liever polderen dan 
polariseren.

11. Bonus: charmeoffensief. 
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Save the date!25
Maart 2021
J A A R

 Datum  donderdag 25 maart 2021, 12.30 -17.30 uur
 Locatie  Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg
 Thema  beeldvorming/verbeelding
 Accreditatie  aangevraagd 
 Doelgroep GAV-leden
 Voorbehoud in verband met corona-maatregelen
 Kosten € 50
 Aanmelding inschrijving na aankondiging na mailing van GAV

Een medisch adviseur vormt zich een beeld over de aard en de ernst van medische 
aandoeningen onder andere aan de hand van ter beschikking gestelde medische informatie. 
De conclusie van de medisch adviseur is medebepalend voor de uitkomst van de claim en kan 
verstrekkende gevolgen hebben. Hoe betrouwbaar is het beeld van de medisch adviseur? Ziet 
die de bomen, het bos, beide of niets? Vanuit een drietal medisch specialistische disciplines 
(oogheelkunde, psychiatrie, plastische chirurgie) wordt het thema beeldvorming belicht. 
De middag wordt afgesloten met een relativerende, bespiegelende en tot de verbeelding 
sprekende beschouwing over het thema door filosoof/publicist Menno de Bree. Inclusief 
niet-ingebeelde lunch vooraf en potentieel hallucinogene borrel tot besluit. Onderstaand 
een voorlopige programmering. De onzekere tijden met betrekking tot Covid-19 maken een 
voorbehoud onvermijdelijk. In geval van ongunstige ontwikkelingen is uitstel een optie. 
Van uitstel komt gelukkig geen afstel. Verbeeld je. 

 12.30 - 13.30 uur ontvangst met informele lunch
 13.30 - 13.40 uur welkom voorzitter GAV-bestuur 
 13.40 - 13.45 uur opening middagvoorzitter Astrid Blaauw
 13.45 - 14.15 uur voordracht plastisch chirurg Hein ter Linden
 14.15 - 14.45 uur voordracht psychiater Regi Schipper 
 14.45 - 15.15 uur pauze
 15.15 - 15.45 uur  voordracht oogarts Jaco Bleeker 
 15.45 - 16.45 uur de nieuwe kleren van de keizer filosoof Menno de Bree
 16.45 uur afsluiting middagvoorzitter Astrid Blaauw
 vanaf 17.00 uur borrel

G AVs c o o p - s y m p o s i u m
‘ D e  n i e u w e  k l e r e n  va n  d e  k e ize r ’
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In deze tijd van het jaar worden door veel mensen 
cadeautjes uitgewisseld. Dat is heel leuk, zowel om 
ze te geven als om ze te krijgen. Sommigen geven 
cadeautjes met Sinterklaas, vooral mensen met 
kinderen en/of gelegenheidsdichters/knutselaars, 
anderen prefereren Kerstmis. De (stoom)boot 
hebben we gemist, maar voor Kerstmis is het nu 
de hoogste tijd om op pad te gaan. Het begint 
met bedenken van het cadeautje. Het plezier van 
cadeautjes bedenken verdampt bij menigeen als je 
geen idee hebt wat je moet geven. Dan dreigt geef-
stress. En er zijn steeds meer mensen die ‘alles al 
hebben’. Daarom volgen hieronder een paar ideetjes, 
die een feelgoodervaring zullen doen ontstaan 
zowel bij de gever als bij de ontvanger.

Tip 1. Catfulness

Paolo Valentino
Hoe een kat ons kan leren 
gelukkig en mindful te leven. 
Dit boekje sluit mooi aan 
bij het interview over 
mindfulness elders in dit 
blad. Het is een van oorsprong 
Italiaans boekje, verschenen 
in 2016 en in het Nederlands 
vertaald in 2018. De negende 
druk was in januari 2020. 
Het boekje voorziet duidelijk in een behoefte. En 
dat is goed voorstelbaar. In de inleiding staat onder 
andere dat mensen veel problemen zelf verzinnen 
en dat katten de kunst van het gelukkig zijn tot in 
de puntjes verstaan door in het moment te leven, 
een beetje als mindfulness. Freud zei het al: “Tijd 
doorgebracht met katten is nooit verspild”.
Hierna volgt een zeven weken durend lesprogramma 
met dagelijkse lessen en aan het einde van iedere 
week enkele oefeningen. Als iedereen de lessen in 
de praktijk brengt zal de wereld een stuk serener 
zijn, wordt beloofd. Erg aardige plaatjes. Mooi 
uitgegeven. Vriendelijk geprijsd: € 12,99.

Tip 2. Dogfulness

Paolo Valentino
Hoe honden ons kunnen leren meer plezier te maken.

In de inleiding staat met 
referte aan ‘Catfulness’ 
dat volgens de Chinese 
geneeskunde in de natuur 
twee tegengestelde krachten 
bestaan, yin en yang. Dag 
en nacht, water en vuur, 
winter en zomer. Die 
krachten moeten met elkaar 
in evenwicht zijn om in 
harmonie met de natuur te 
kunnen leven. Als de kat 
yin is, de meer vrouwelijke, 
intieme en meer terughoudende kant van de ziel, 
dan vertegenwoordigen honden yang, de warmere, 
wildere en meer sociale kant.
Als je van de kat hebt geleerd op een meditatieve 
manier te leven, dan leer je van honden om je tanden 
ergens in te zetten, zonder dat het pijn doet en 
zonder je meditatie te vergeten.
Milan Kundera zei: “Honden zijn onze schakel naar 
het paradijs…”
Diep van binnen verschillen honden niet erg 
van katten omdat beiden hetzelfde basisprincipe 
prediken: wees gelukkig. In dit boekje een cursus van 
dertig dagen om gelukkig en vrij van stress te raken. 
Dezelfde fraaie vormgeving en mooie illustraties als 
het kattenanalogon. 
Klein boekje, zacht prijsje: € 12,99.

Tip 3. De jongen, de mol, 
de vos en het paard

Charlie Mackesy
Oorspronkelijke titel:  
The boy, the mole, the fox 
and the horse. Verschenen 
in 2019, in 2020 in het 
Nederlands vertaald door 
Arthur Japin.
Vertederend, ontroerend, 
hartverwarmend. Voor jong 
en oud. Om te lezen en te 
herlezen. Van voren naar achteren en van achteren 
naar voren. Of gewoon zomaar ergens middenin. 
Altijd in de buurt houden. Prachtig, een absolute 
aanrader. Voor € 20,00: ik zeg doen, één voor jezelf 
en één voor iemand anders.

Feelgoodgeschenktips

C. Lelieveld
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Tip 4. Wensvogels

Hans Dorrestijn
Verschenen in juni 2020, 
zevende druk in augustus 
2020. Illustraties Elwin van 
der Kolk, € 15,00.
De eerste zin begint met 
de vraag of vogelkijken 
gelukkig maakt. Dorrestijn’s 
antwoord: ja, maar niet 
altijd. Er zijn momenten 
van vertwijfeling als na lang 
turen in het veld niet kan worden uitgemaakt of je 
met een kuifleeuwerik te maken hebt of met een 
veldleeuwerik. Het verschil is een paar millimeter 
langere kuif. Vogelaars zien dat direct, Dorrestijn 

moet hard sappelen. Hij zegt: “Mijn hart is geschikt 
voor het vogelkijken, mijn ogen niet.” Het blijft 
ploeteren in beemd en bos. Toch meent hij dat de 
lezers van hem kunnen leren dat een mens ook moet 
kunnen genieten van dingen waar hij niet goed in 
is. Het toppunt van gelukzaligheid: het zien van een 
‘nieuwe’ vogelsoort. Vogels kijken is steeds anders en 
je kunt er geen genoeg van krijgen. 
In het boekje worden vogelportretten met 
tekeningen van kunstenaar en collega-vogelaar 
Elwin van der Kolk afgewisseld met herinneringen 
aan de ‘Baardmannetjes’ (het televisieprogramma 
dat Dorrestijn maakte met ‘grootvogelaar’ Nico 
de Haan) en met sombere monologen “voor het 
nodige gewicht”. Deze geschenktip laat zich 
goed combineren met een vogelboekje en/of een 
verrekijker. 
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Mindfulness: magisch, medisch, modieus  
of mythisch?

S.J.H. Eggen en C. Lelieveld

Inleiding

Er is een algemene tendens gaande die het belang 
van welbevinden, ook binnen de geneeskunde 
onderstreept. Internist en hoofdredacteur van 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
Yvo Smulders betoogde in zijn editorial ‘De 
keiharde realiteit van wellness’ (2018)1 met 
referte aan de uitkomst van een systematische 
review en meta-analyse van gerandomiseerde, 
gecontroleerde onderzoeken2 dat muziek een 
heilzaam effect heeft op de gezondheid, want het 
werkt bloeddrukverlagend. Dat is wetenschappelijk 
aangetoond. De soort van de muziek maakt 
verschil. Muziek van Mozart werkt het meest 
bloeddrukverlagend, dat heet het ‘Mozart-effect’. Van 
dit effect wordt gebruik gemaakt door tijdens narcose 
muziek aan te bieden. Meer omgevingsfactoren dan 
alleen geluid hebben invloed op het subjectieve 
welbevinden van patiënten. Daar wordt bij de 
inrichting van ziekenhuizen rekening mee gehouden 
in de vorm van wat heet een ‘healing environment’.3 
De uitkomst van de meta-analyse van Rosalie 
Kühlmann was dat onomstotelijk vaststond dat 
muziek invloed heeft op de hersenen, angst, stress 
en pijn.4 Smulders herinnerde zich een gesprek 
hierover met een bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging tegen de Kwakzalverij -die dit als wellness 
beschouwde niet als medisch wetenschappelijk- en 
die vond dat geen publiek geld besteed moest worden 
aan onderzoek naar context en omgevingsfactoren. 
Smulders vond dat een wereldvreemd standpunt, 
want zelfs al zouden omgevingseffecten placebo zijn, 
dan was het volgens hem nog steeds interessant om 
te onderzoeken welke meest of minder effectief zijn. 
Zowel de optimalisatie van placebo- als de beperking 
van nocebo-effecten waren prima in gerandomiseerd 
onderzoek te toetsen. Hij besloot met de constatering 
dat hij wellicht meer kwakzalver was dan hij dacht. 
Hoe is de actuele wetenschappelijke stand van 
zaken met betrekking tot mindfulness, één van de 
interventies die tot doel heeft het welbevinden van 
mensen te vergroten? De GAVscoop-redactie ging 
op zoek naar een deskundige op dit gebied en vond 
mevrouw Anne Speckens. 

Wie is Anne Speckens?4

Mevrouw Anne Speckens is hoogleraar psychiatrie 

aan het Radboudumc te Nijmegen met als 
leeropdracht stemmings- en angststoornissen. Zij 
heeft het Centrum voor Mindfulness opgericht 
en zij heeft er de dagelijkse leiding over. Zij is als 
psychiater betrokken bij de indicatiestelling en 
supervisie van de patiëntenzorg van het centrum. 
Als hoogleraar is zij betrokken bij het onderwijs aan 
medisch studenten, arts-assistenten en ook bij de 
opleiding tot mindfulnesstrainer. Speckens initieert 
en superviseert wetenschappelijk onderzoek naar de 
klinische effectiviteit en het werkingsmechanisme 
van mindfulness voor patiënten met psychiatrische 
aandoeningen, lichamelijke ziekten en werkers 
in de gezondheidszorg zelf. De effectiviteit en 
werking van op mindfulness gebaseerde interventies 
wordt volop onderzocht door wetenschappers uit 
de hele wereld. Dankzij deze onderzoeken wordt 
mindfulness steeds vaker bestempeld als bewezen 
effectieve behandeling. In Radboudumc Centrum 
voor Mindfulness vindt een verscheidenheid aan 
onderzoeken plaats.

Wat is mindfulness eigenlijk? Heeft u een definitie?
Dat is al meteen een lastige vraag. We hebben heel 
lang de definitie gebruikt van Jon Kabat-Zinn. Hij is 
degene die mindfulness heeft geïntroduceerd in de 
gezondheidszorg in de jaren ‘70-’80 van de vorige 
eeuw in het Massachusetts General Hospital. Hij 
definieert mindfulness als met aandacht aanwezig 
zijn in het hier en nu met een open, onderzoekende, 
nieuwsgierige grondhouding.
In principe een prima definitie. Wat in het verleden 
wel eens voor verwarring heeft gezorgd is dat het 
woord ‘zonder oordeel’ erbij gebruikt werd, dus dat 
die open grondhouding zonder oordeel was. Dit 
werd soms misverstaan als acceptatie van alles wat 
er maar gebeurt, terwijl mindfulness feitelijk gaat 
over onderscheidingsvermogen. Dat betekent dat 
je de tijd neemt om stil te staan bij ervaringen in 
het hier en nu en te zien wat jouw reactie daarop 
is. Je leert onderscheid te maken tussen reacties die 
helpend zijn en reacties die niet helpend zijn. Er 
zijn andere definities van mindfulness, waarin het 
onderscheidingsvermogen meer benadrukt wordt. Op 
onze eigen website gebruiken we nu de definitie van 
Christina Feldman. Zij zegt: mindfulness gaat over 
de bereidwilligheid en het vermogen om aanwezig 
te zijn bij alles waar we in het leven tegenaanlopen, 
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of dat nu prettig is of onprettig, met aandacht, 
vriendelijkheid en onderscheidingsvermogen. 

Is mindfulness nieuw?
Mindfulness is een eeuwenoud concept en heeft 
zijn wortels in de boeddhistische traditie. Het 
pali-woord voor mindfulness is “sati”. Pali is de 
taal die gebruikt wordt in de oudste geschriften 
van het boeddhisme. Sati is een kernbegrip in de 
boeddhistische traditie. Het is al 2000 jaar oud. In de 
zin van opmerkzaamheid, stil staan bij, openstellen 
voor, is het een grondhouding die niet alleen in de 
boeddhistische maar in veel wijsheidstradities wordt 
gecultiveerd, ontwikkeld en op waarde geschat. 
Meditatie wordt tenslotte ook niet alleen in de 
boeddhistische traditie toegepast, maar ook in de 
christelijke traditie.

In een zeer recent artikel over mindfulness in Trouw 
(03-10-2020) zegt de Vlaamse filosoof en mysticus 
Marc de Kesel: “Als je psychisch niet goed in je vel zit, 
als je in de misère zit, dan is meditatieve ascese niets 
voor jou. Wie zich eraan waagt moet in balans zijn, 
moet heel sterk in de schoenen staan.” Wat vindt u 
daarvan? 
Ik heb met Marc de Kesel deelgenomen aan een 
debat in het kader van ‘Radboud Reflects’, dat is 
een organisatie van de Radboud Universiteit die de 
maatschappelijke discussie over actuele onderwerpen 
wil stimuleren. Dit is een punt waarover ik 
het falikant oneens met hem ben. Ik vind het 
stigmatiserend. Sowieso zet ik grote vraagtekens 
bij het onderscheiden van de mensheid in mensen 
die goed in hun vel zitten en mensen die niet goed 
in hun vel zitten. Hij zei nog net niet mensen die 
goed bij hun hoofd zijn en mensen die niet goed 
bij hun hoofd zijn. Mensen verschillen van elkaar 
en verschillen in de loop van hun leven. Angst, 
depressie, onzekerheid, boosheid horen bij het leven. 
Een tweede ding is de wetenschappelijke evidentie: 
we passen mindfulness-interventies nu sinds 
ongeveer twintig jaar toe in de gezondheidszorg, 
niet alleen bij mensen met psychische klachten, 
ook bij mensen met chronische lichamelijke 
aandoeningen. Uit grote meta-analyses van het 
beschikbare onderzoek blijkt het mensen te 
helpen, te ondersteunen. Het resulteert in minder 
stress, minder angst, minder depressie en in beter 
functioneren en grotere tevredenheid over het leven. 
Het beperken van spirituele ontwikkeling, reflectie 
of stilstaan tot mensen ‘die gezond zijn’ is een soort 
elitarisme, waar ik het niet mee eens ben. 

Uit pragmatisch oogpunt zou je kunnen zeggen dat 
het niet uitmaakt hoe het helpt, als het maar helpt.
Dat klopt. Mensen komen bij ons in een soort 
crisissituatie in hun leven, vaak is dat burn-out. 
Burn-out is één van de redenen waarom mensen 
mindfulness gaan doen. We richten allemaal ons 

leven op een bepaalde manier in, we hebben als het 
ware “overlevingsstrategieën” ontwikkeld op basis 
van hoe we zijn opgegroeid of de context waarin 
we functioneren. Maar die overlevingsstrategieën 
zijn eindig. Bij een burn-out lopen mensen tegen 
de grenzen van hun eigen coping strategieën aan.  
Dat is het moment dat je gaat nadenken over wat 
belangrijk is in het leven. Is hoe ik het altijd heb 
gedaan wel zo behulpzaam of zit er een keerzijde 
aan? Wil ik op deze manier doorgaan? Klachten van 
een burn-out dwingen mensen tot een pas op de 
plaats en een heroverweging van het bestaan. Ik zou 
dus misschien in zekere zin het tegenovergestelde 
willen beweren. Soms staan klachten en ook ziekten 
als bijvoorbeeld kanker aan het begin van een 
spirituele ontwikkeling. Waarbij vragen horen als: 
wat is de zin van het bestaan, wat wil ik doen met 
mijn leven, wat is belangrijk?
 
Hoe kwam u in aanraking met mindfulness?
Al voor mijn opleiding psychiatrie was ik 
geïnteresseerd in klinische psychologie en ik heb mij 
ook gespecialiseerd tot cognitief gedragstherapeut. 
Ik ben voor een psychiater meer dan gemiddeld 
geïnteresseerd in psychologische interventies, die ik 
tot ons vak vind behoren.
Ik ben gepromoveerd in Leiden op cognitieve 
gedragstherapie voor onverklaarde lichamelijke 
klachten of somatisatie. Na mijn opleiding ging ik  
bij de University Department of Psychiatry in 
Oxford werken en later in bij het Institute of 
Psychiatry in Londen. Daar kwam ik in aanraking 
met mindfulness. De Mindfulness Based Cognitieve 
Therapie is een combinatie van mindfulness en 
cognitieve gedragstherapie. Het wordt ook wel een 
derde generatie gedragstherapie genoemd.

In een interview in Trouw (22-09-2012) staat 
dat uw werkwijze was om patiënten tijdens een 
eerste bijeenkomst een rozijntje te laten eten om 
uit te vinden wat zoiets opriep. Is dat hetzelfde als 
deconditionering c.q. exposure? Of een vervolg op 
cognitieve gedragstherapie? 
In zekere zin beide. Exposure is een onderdeel van 
de klassieke en cognitieve gedragstherapie, maar 
ook van de mindfulness. Je nodigt mensen uit om 
stil te staan bij wat ze ook maar tegenkomen, ook 
bij lastige emoties. De oefeningen die wij doen zijn 
bijvoorbeeld een lichaamsscan van drie kwartier 
of een zitmeditatie van een half uur. Daar komen 
mensen heel veel in tegen, ook dingen die niet 
prettig zijn of angst oproepen. Een voorbeeld: 
zodra mensen hun aandacht richten op hun 
ademhaling kunnen ze bijvoorbeeld opmerken 
dat die onregelmatig is, of te hoog of te laag zit. 
Op het moment dat ze zich daar zorgen over gaan 
maken, worden ze benauwder. In feite ontwikkelt 
zich een klassieke paniekcyclus. Maar die gaat ook 
weer voorbij. Mindfulness is een soort exposure aan 
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lichamelijke sensaties of emoties. Dat is vergelijkbaar 
met hoe de gedragstherapie werkt. 

Het van een afstand kijken naar je gedachten in 
plaats van erin te geloven is weer heel vergelijkbaar 
met de cognitieve therapie. In de cognitieve therapie 
schrijven we dat op in formulieren, benoemen 
we argumenten voor en tegen en kijken of er 
alternatieve perspectieven zijn. In de mindfulness 
is dat implicieter. Je leert om gedachten te zien als 
iets wat zich in je geest voordoet. Dat heet de-
identificatie of in het Engels de-centering. Gedachten 
komen op en gaan ook weer voorbij. Het is meer 
“meta-cognitief”. Je leert een andere verhouding 
in te nemen tot je gedachten in plaats van je op de 
precieze inhoud te richten. 

Er zijn echter ook verschillen. Mindfulness is 
experiëntieel of ervaringsgericht, terwijl cognitieve 
gedragstherapie een meer verbale en cognitieve 
benadering is. We denken dat mindfulness 
meer ingrijpt op het impliciete (automatische) 
verwerkingssysteem, terwijl cognitieve 
gedragstherapie meer ingrijpt op het expliciete (top-
down) verwerkingssysteem. Als je in het impliciete, 
automatische verwerkingssysteem dingen kunt 
veranderen, dan wordt het meteen verankerd 
in het automatische systeem. Bijvoorbeeld als je 
mensen kunt leren om te gaan met ongemak, 
angst, onzekerheid of boosheid in plaats van er 
direct op te reageren. In onderzoek zien we dat de 
effecten van mindfulness bescheiden zijn, maar 
dat zij zich beter lijken te consolideren dan effecten 
van cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve 
gedragstherapie ebt het behandeleffect in de loop 
van de tijd vaak weer wat weg, terwijl het effect 
van mindfulness aanhoudt en soms nog verder 
toeneemt (bijvoorbeeld bij ADHD en kanker). Dus 
mensen maken zich een vaardigheid eigen, die zij 
blijven ontwikkelen, ook na afloop van de cursus.

Kunt u iets vertellen over de ontwikkeling van 
mindfulness binnen de reguliere geneeskunde?  
Wat zijn uw ervaringen? 
Ik ben rond 2005-2006 vanuit Londen naar 
Nederland gekomen. Toen werd mindfulness 
wel toegepast in Nederland, maar nog niet erg 
gestructureerd. Ons multi-centeronderzoek naar het 
effect van mindfulness bij terugkerende depressie 
was het eerste grootschalige onderzoek naar 
mindfulness in Nederland. Twaalf verschillende 
GGZ-instellingen deden daaraan mee en wij 
hebben hun medewerkers getraind om mindfulness 
te geven. Sindsdien heeft het indicatiegebied 
voor de toepassing van mindfulness zich 
verbreed van recidiverende depressie naar andere 
indicatiegebieden binnen de psychiatrie (ADHD, 
angststoornissen, slaapstoornissen, verslaving) 
en naar chronische lichamelijke aandoeningen. 

Mindfulness zit nu in het basispakket voor 
psychiatrische stoornissen. Veel zorgverzekeraars 
vergoeden mindfulness in het aanvullend pakket  
als er sprake is van een burn-out.  

Wij hebben zelf vrij veel onderzoek gedaan 
naar mindfulness bij mensen met kanker. De 
behandelmogelijkheden daarvoor nemen steeds 
meer toe, waardoor er steeds meer mensen zijn 
die blijven leven en moeten leren leven met de 
gevolgen ervan. Maar mindfulness wordt ook bij 
andere chronische ziekten toegepast, zoals multipele 
sclerose, de ziekte van Parkinson, chronisch 
obstructief longlijden en hart- en vaatziekten. 
De vergoeding voor mindfulness bij mensen met 
lichamelijke ziekten is lastig. Daar moeten we 
structurele financiering voor zoeken, want mensen 
met chronische lichamelijke aandoeningen hebben 
vaak al zo veel onkosten aan het leven met hun 
aandoening. Je zou ze juist die psychosociale 
ondersteuning zoals de mindfulness-interventies  
ook gunnen.

Een derde toepassingsgebied is mindfulness voor 
gezondheidszorgprofessionals zelf. Daar doen 
wij veel aan, omdat we deel uitmaken van een 
opleidingsziekenhuis waar medische studenten en 
arts-assistenten worden opgeleid. En waar we ook te 
maken hebben met overbelaste medisch specialisten 
en huisartsen. Mindfulness kan klachten van 
burnout bij artsen verminderen of voorkomen. Ook 
kan het hun psychische gezondheid vergroten, dus 
hun aanpassingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit 
en zelfzorg. Naast hun persoonlijke ontwikkeling, 
kan het ook hun professionele ontwikkeling 
bevorderen. Zo kan mindfulness heel wat 
CANMEDS-competenties waar een arts-assistent aan 
moet voldoen, zoals communicatie, samenwerken 
en zelfzorg, helpen ontwikkelen. Daarover hebben 
we nog niet zo lang geleden een artikel gepubliceerd 
in Academic Medicine. Bij medisch specialisten kan 
mindfulness de stijl van leidinggeven veranderen. 
Ze betrekken hun medewerkers meer bij het 
vormgeven van het beleid, zijn duidelijker in wat zij 
willen en ethischer in hun stijl van leidinggeven. 

Wat u vertelt klinkt overtuigend, en de evidence 
spreekt voor zich. Toch zijn er nog steeds believers  
en non-believers. Wat vindt u daarvan?
Ja, dat is eigenlijk best apart. Mindfulness is nu 
twintig jaar onder ons. In het begin was het 
onbekend. Onbekend maakt onbemind. Mensen 
noemden het vaag, maar als je het gaat doen is het 
helemaal niet vaag. Het is natuurlijk een abstract 
concept (aandacht, bewustzijn, opmerkzaamheid).  
Het gaat om begrippen die lastig definieerbaar zijn. 
Maar wat ik merk in de medische context is dat 
in de afgelopen twintig jaar de vooroordelen zijn 
verminderd en de interesse is toegenomen. 
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Hoe verklaart u dat?
Door wetenschappelijk onderzoek. De evidence is in 
de afgelopen jaar enorm gegroeid. En daar proberen 
wij aan bij te dragen. De trials die wij hebben 
gedaan zijn net als andere interventiestudies degelijk 
opgezet. Zo hoort dat. As je iets wilt introduceren 
in de gezondheidszorg moet je duidelijk maken 
dat het ergens over gaat en dat het helpt. En dat 
gebeurt wereldwijd. Op de eerdergenoemde gebieden 
is er veel evidentie en zijn er goede meta-analyses 
gedaan, waaruit blijkt dat mindfulness effectief 
is. Het zijn geen wereldschokkende verbeteringen, 
maar wel aantoonbare en consistente. Het effect van 
mindfulness is even groot als dat van cognitieve 
gedragstherapie of anti-depressieve medicatie. Het 
levert een bijdrage, niet als enige, maar het is wel 
degelijk zinvol.

Is mindfulness te combineren met/toepasbaar 
door een ander medisch specialisme? Kan je het er 
bijvoorbeeld bij doen? Of zijn er speciale therapeuten 
noodzakelijk?
Wij hebben een opleiding tot mindfulness-trainer. 
Wij zijn er voorstander van dat zo veel mogelijk 
professionals dat op hun eigen werkgebied toepassen. 
We hebben hier in het Radboudumc een longarts 
opgeleid en samen hebben we een onderzoek opgezet 
naar mindfulness bij longkankerpatiënten en hun 
partners. Op het gebied van oncologie heb je veel 
te maken met verdriet, verlies, emotionele reacties 
van de omgeving. Als professionals werkzaam op dat 
gebied zich laten bijscholen tot mindfulness-trainer 
kunnen ze daar veel goed werk doen. Liever zij dan 
wij, want hoe meer je het integreert met de zorg hoe 
beter. 

Wij vinden de kwaliteit van de interventie en de 
kwaliteit van de trainer erg belangrijk. Niet iedereen 
kan zomaar mindfulness trainer worden. Gedegen 
kennis van de methodiek is noodzakelijk, evenals 
van de cognitief gedragstherapeutische en de 
boeddhistische wortels en van de wetenschappelijke 
evidentie. En last but not least, omdat mindfulness 
een ervaringsgerichte benadering is moet je dit 
als als trainer vanuit je eigen ervaring geven en 
niet alleen maar uit de boekjes. Je moet uit eigen 
ervaring dingen kunnen delen en hopelijk ook 
dingen kunnen laten zien van de mindfulness aan 
de manier waarop je praat en reageert. Het gaat erom 
dat je in het geven van de training iets uitstraalt van 
openheid, acceptatie en niet meteen oordelen.

Is er een speciale groep patiënten die in het bijzonder 
in aanmerking komt voor /profiteert van deze vorm 
van therapie en zo ja, kunt u die karakteriseren?
Mindfulness is voor het eerst toegepast bij patiënten 
met terugkerende depressie. Uit onderzoek bleek 
dat mindfulness de kans op een nieuwe depressie 
halveerde. Nadien is vast komen te staan dat het 

bij veel psychiatrische aandoeningen behulpzaam 
is. Bij angststoornissen lijkt het erop dat cognitieve 
gedragstherapie beter werkt dan mindfulness. 
Als patiënten met een angststoornis naar ons 
worden verwezen kijken we dan ook of ze eerst 
cognitieve gedragstherapie kunnen krijgen voordat 
we de mindfulness aanbieden. Het effect bij 
depressie is veel consistenter en stabieler dan bij 
angststoornissen.

In uw centrum vindt wetenschappelijk onderzoek 
plaats. Wat zijn de speerpunten van het onderzoek?
De drie lijnen zijn psychiatrische stoornissen, 
chronische lichamelijke ziekten en gezondheidszorg 
professionals. Op dit moment zijn we bezig 
met een multicenter trial naar mindfulness bij 
bipolaire stoornis. Mogelijk kunnen ook manische 
fasen voorkomen worden doordat mensen meer 
opmerkzaam zijn en hun leven beter inrichten. 
Verder hebben we net subsidie gekregen van 
Leefstijlgeneeskunde van ZonMw voor een grote 
trial over het effect van mindfulness op psychische 
klachten en de kwaliteit van slaap bij patiënten 
met inflammatory bowel disease (IBD). Dat doen 
we in samenwerking met het Donders Centrum 
voor cognitive Neuro-imaging. Bij IBD is de 
invloed van stress bekend. Het betreft veelal jonge 
mensen en wij hopen dat wij ze vaardigheden 
kunnen meegeven om relapses te voorkomen.
Voor wat betreft de hulpverleners zijn we net met 
een trial begonnen van een “crisis” mindfulness 
interventie voor Covid-19 frontlinewerkers. Er wordt 
heel veel gevraagd van artsen, verpleegkundigen, 
laboranten etc. We hebben twee verschillende 
online interventies ontwikkeld in een poging om 
die mensen te helpen het hoofd boven water te 
houden. Een interventie is die waarbij mensen 
middels video-conferencing met een groep 
samenkomen, dus zo veel mogelijk via de klassieke 
mindfulnesstraining en in de andere groep volgen 
de deelnemers zelfstandig een programma met 
dezelfde thematiek. We hopen de inclusie van 
deelnemers eind december af te ronden. Met de 
follow up van zes maanden zullen de resultaten op 
zijn vroegst in de zomer van 2021 bekend worden. 

In een interview in Trouw (2012) vertelde u over 
een toen lopend onderzoek naar de effectiviteit van 
anti-depressiva in combinatie met mindfulness bij 
patiënten met recidiverend depressies, waar onder 
andere het AMC en en LUMC aan meededen. Wat 
was de uitkomst van dat onderzoek? 
De resultaten van dit onderzoek waren eerlijk 
gezegd nogal teleurstellend. We hadden gehoopt dat 
mindfulness een goed alternatief zou kunnen zijn 
voor antidepressieve medicatie. Maar de patiënten 
die hun antidepressiva afbouwden hadden ondanks 
de gevolgde mindfulness toch een grotere kans op 
relapse dan diegenen die dat niet deden. Bij mensen 
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die medicatie bleven gebruiken vonden we niet veel 
toegevoegde waarde van mindfulness.6,7 

Wat is uw toekomstvisie op mindfulness?  
Waar hoopt u over 5-10 jaar te zijn?
Verbreding en verdieping. Verbreding in de zin 
dat ik hoop dat mindfulness steeds breder in 
de gezondheidszorg wordt toegepast. We zijn 
bijvoorbeeld bezig met de ontwikkeling van 
onlinevarianten, zodat het toegankelijker wordt  
voor mensen met lichamelijke beperkingen.
Voor wat betreft de verdieping: een acht-weekse 
training is niet het einde. Meer het begin van op een 
andere manier in het leven staan. We hebben een 
vervolgtraining ontwikkeld om de onderliggende 
grondhouding van mindfulness (vriendelijkheid, 
mildheid) meer te ontwikkelen. Wij zijn hier in 
de westerse samenleving vrij streng “opgevoed”: 
schouders eronder en niet zeuren. De wereld kan 
echt wel wat meer compassie gebruiken, bijvoorbeeld 
op het gebied van communicatie, op het werk, 
in gezinssituaties en in brede maatschappelijke 
zin. Mindfulness en compassie zouden kunnen 
bijdragen aan meer begrip, meer luisteren, minder 
snel oordelen en minder automatisch reageren. En 
het zou interessant zijn om meerdaagse retraites 
te ontwikkelen en evalueren voor klinische 
populaties. Retraites maken deel uit van de klassieke 
boeddhistische én van de christelijke traditie. 
Maar hier is nog belangrijker dat de aanbieder 
gekwalificeerd is, want retraites zijn niet zonder 
risico. Het is wel beschreven dat mensen er 
psychotisch van kunnen worden. 

Enkele concrete vragen: Hoe lang duurt een 
behandeling/training? Wat zijn de kosten? Is 
herhaling noodzakelijk? Kan iedere psychiater de 
behandeling toepassen? Wordt een behandeling 
mindfulness vergoed door alle zorgverzekeraars?
Het klassieke format van de Mindfulness-Based Stress 
Reduction (waar grondlegger Jon Kabat-Zinn mee is 
begonnen) en van de Mindfulness-Based Cognitieve 
Therapie (transformatie door Mark Williams, meer 
toegepast in de gezondheidszorg) is een acht-weekse 
cursus met wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer 
twee uur. De groepsgrootte varieert normaliter van 
12 tot 16 personen. 
De deelnemers krijgen oefeningen, psycho-educatie 
en ze moeten thuis dagelijks oefenen met een 
geluidsbestand. In de cursus is een stiltedagdeel 
opgenomen van tien uur ’s ochtends tot vier uur  
’s middags. Op onze site  
(www.radboudcentrumvoormindfulness.nl ) staan 
alle oefeningen. 
Omdat het onderhouden van vaardigheden van 
belang is, bieden wij ook terugkombijeenkomsten 
aan, momenteel door het coronavirus worden deze 
gestreamd via YouTube. Geïnteresseerden moge ik 
verwijzen naar onze website en naar een site van 

de beroepsvereniging voor gekwalificeerde trainers 
(https://www.vmbn.nl).

Nog even terugkomend op het artikel in Trouw van 3 
oktober jongstleden. Marc de Kesel zegt daarin onder 
andere dat je in geval van problemen moet praten en 
niet op een matje gaan zitten.
Uw reactie was dat mindfulness niet bedoeld is als 
smeermiddel voor de economische machine, maar 
dat het systeem erdoor kan veranderen.  
Wat bedoelde u daar mee?
Wat ik zei ging over het aanbieden van cursussen 
mindfulness in het bedrijfsleven, dat was eigenlijk 
de aanleiding voor deze avond. De kritiek hierop is 
dat je mensen wel een training kunt geven, maar als 
de organisatie/het bedrijf niet verandert, is dat een 
doekje voor het bloeden. Ik betoogde dat je het een 
kunt doen, terwijl je het andere niet hoeft te laten. 
Mindfulness werkt op het niveau van het individu 
(meer zelfinzicht, minder angstig/somber, beter 
grenzen stellen, duidelijk zijn over behoeften), maar 
kan ook bijdragen aan de bedrijfscultuur. Dat kwam 
uit onze studie bij medisch specialisten: als die 
medewerkers meer betrekken bij het beleid en meer 
ruimte geven om zich te ontwikkelen, komt dat ten 
goede aan een meer compassionele gezondheidszorg. 

En voor wat betreft praten of een matje: als we 
praten beschouwen als cognitieve gedragstherapie 
en het matje als mindfulness, dan zeg ik dat beide 
elkaar goed kunnen aanvullen. Er zijn patiënten 
waar een experiëntiële benadering, waarbij je beter 
leert voelen, echt een meerwaarde kan hebben. 
Bijvoorbeeld mensen die erg rationeel ingesteld zijn 
raken soms door praten alleen maar verder in de 
nesten. 
Ik denk dat mindfulness als kernvaardigheid door  
de oosterse en de westerse mystiek gedeeld wordt.
Ik zie meer verbinding dan verschillen tussen 
beide vakgebieden. Mindfulness heeft wortels in 
het boeddhisme en we proberen daar recht aan 
te doen, maar mindfulness is niet boeddhistisch. 
Het is een methodiek, die juist ontdaan is van alle 
religieuze aspecten om het toegankelijk te maken 
voor iedereen. Bewustzijn, aandacht en impuls-/
emotieregulatie zijn tenslotte voor iedereen nuttig. 
Daar hoef je geen boeddhist of christen voor te zijn. 
Grappig was dat die avond werd afgesloten met een 
quote uit de eerste brief van de Tessalonicenzen: 
“Onderzoekt alles en behoudt het goede.”

Ten slotte: Wat vindt u van de titel ‘Mindfulness: 
medisch, magisch, modieus of mythisch?’
Veelzijdig en een mooie alliteratie. Het zou wel leuk 
zijn als in de conclusie komt te staan wat ú ervan 
vindt. Ik hecht er overigens wel aan om te zeggen dat 
mindfulness niet alleen maar over ‘feel good’ gaat. In 
de discussie met Marc de Kesel was dat ook een punt. 
Hij noemde het een vlucht uit de werkelijkheid. 
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En dat is niet wat het is. Je gaat juist terug naar de 
realiteit. Of mensen hier nu komen met kanker, 
een burn-out of een depressie, die realiteit is 
altijd ongemakkelijk en moeilijk. Mindfulness 
leert mensen om te zijn bij wat er is en dat is niet 
altijd ‘feel good’. Anderzijds blijkt het vergroten 
van het positieve affect een van de belangrijkste 
werkingsmechanismen van mindfulness bij depressie 
te zijn. In het hier en nu is er ook genoeg moois te 
zien en genoeg te genieten als je ervoor openstaat. 

Conclusie en antwoord op de vraag in de titel: 
is mindfulness magisch, medisch, modieus of 
mythisch? 
Magie of tovenarij is de vermeende kunst van het 
manipuleren van de werkelijkheid met behulp van 

speciale objecten, spreuken en rituelen op basis van 
verborgen krachten. Daarvan is geen sprake.
Modieus betekent naar de laatste mode, hip, 
eigentijds, trendy. Dat is wellicht van toepassing?
Een mythe is een verhaal waarin handelingen 
en gebeurtenissen beschreven worden uit een 
onbepaald verleden, en waarbij vaak goden, 
vreemde wezens en/of helden centraal staan. Niet 
aan de orde.
Medisch betekent op de geneeskunde betrekking 
hebbend, alles wat met gezondheid, ziekte en artsen 
te maken heeft. Zoals hierboven beschreven staat is 
mindfulness een methode die wordt toegepast in de 
behandeling van medische aandoeningen. Waarmee 
het antwoord op de vraag in de titel gegeven is. Wij 
zijn benieuwd naar reacties van de GAVscoop-lezers.
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Op 1 en 2 oktober 2020 werd er weer een 
cursus AMA-Guides 6e editie gegeven, als altijd 
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging 
van Geneeskundig Adviseurs in particuliere 
Verzekeringszaken (GAV) en de Nederlandse 
Orthopedische Vereniging (NOV), waarbij de 
orthopeden alleen aan de eerste dag deelnamen 
en de presentaties voor hun rekening namen. 
Ondanks de pas aangescherpte regels omtrent 
Covid-19 kon de cursus met aangepast beleid 
doorgang vinden. Onderstaande is een 
sfeerschets van het gebodene voor eventueel 
geïnteresseerden. De organisatie beloofde een 
nieuwe cursus in het voorjaar. 

Collega Kingma, voorzitter van de Werkgroep 
Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid van de 
NOV, trapte af met een algemene inleiding over de 
principes van AMA-Guides 6e editie.
Hij legde de verschillen qua uitgangspunten van 
de 6e editie uit ten opzichte van de eerdere edities.
Zo staat nu de International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) centraal 
en is ‘evidence based medicine’ uitgangspunt. Na 
een hierna volgende voordracht over waar een 
rapport aan dient te voldoen begon het ’echte 
werk’ met de bespreking van het hoofdstuk over 
de bovenste extremiteit.
Er zijn twee ingangen voor bepaling van de mate 

Impressie cursus AMA-Guides 6e editie 

S.J.H. Eggen
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van blijvende invaliditeit: de diagnose óf de 
bewegingsbeperking.  
Wordt gekozen voor de diagnose als ingang 
(diagnosis based impairment) dan wordt een globale 
klasse-indeling (no/mild/moderate/severe/very 
severe problem) binnen die klasse gefinetuned op 
basis van zogenaamde grade modifiers. Dat zijn er 
drie: functionele activiteit of beperkingen hierin, 
lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. 
Hierbij geldt dat de factor die gebruikt is voor 
indeling in de hoofdklasse niet nog eens mag worden 
meebeschouwd, anders zou die dubbeltellen.   
Er is een handige formule, die via simpel optellen en 
aftrekken leidt tot de uitkomst binnen de hoofdklasse. 
De uitkomst kan per definitie niet in een hogere of 
lagere hoofdklasse uitkomen. 
Er zijn verder afspraken over dat als er meer letsels 
in een regio zijn, alleen het letsel met de hoogste 
uitkomst geldt. Er zijn uitzonderingen waarbij 
verschillende percentages blijvende invaliditeit 
moeten worden opgeteld of gecombineerd. Optellen 
en combineren zijn geen synoniemen.
Voor details zij verwezen naar de desbetreffende 
paragrafen in de Guides.
Een percentage blijvende invaliditeit wordt niet 
alleen bepaald volgens de AMA Guides 6e editie; 
de richtlijnen van de Nederlandse Orthopedie 
Vereniging (NOV) en die van de Nederlandse 
Vereniging voor Neurologie zijn van medebepalend 
belang en moeten ook worden geraadpleegd.
Zo wordt bijvoorbeeld voor de traumatische 
cuffruptuur in de (pas nieuwe) Leidraad van de NOV 
2020 aanvullende voorwaarden beschreven. In de 
eerste editie van GAVscoop van 2021 kunt u een 
uitleg en toelichting hierover verwachten.
Regelmatig worden orthopedisch chirurgische 
expertises gevraagd, onder andere ter berekening 
van een percentage blijvende invaliditeit. Let op: 
als sprake is van een complex letsel (bijvoorbeeld 
een plexusletsel of een zwaar perifeer zenuwletsel) 
verdient het aanbeveling om (ook) een neurologische 
expertise te laten verrichten voor vaststelling van een 
bijkomend percentage blijvende invaliditeit voor het 
gevoelsverlies. 
Na de bovenste extremiteiten kwamen de 
onderste extremiteiten aan de beurt gevolgd 
door wervelkolom/bekken. Aandachtspuntje 
bij bekkenletsel is of sprake is van bijkomend 
neurologisch lijden want dat kan een klasse verschil 
maken.
Over de traumatische hernia nuclei pulposi (HNP) 
is in de nieuwe NOV-Leidraad een aangepaste 
toelichting opgenomen. Aan de hand van een casus 
werd uitgelegd dat voor een letsel van de wervelkolom 
op meer niveaus waarvoor instrumentatie of een 
spondylodese verricht is, per segment twee procent 
blijvende invaliditeit extra toekenbaar is. 
Hier bleek dat het voor sommigen nog steeds moeilijk 
is als het gaat om vier wervels in drie segmenten (voor 

de ouderen onder ons: de redactiesommen op de 
lagere school!).  
De eerste cursusdag werd volgens Covid-19 aangepaste 
formule in informele sfeer afgesloten.  
Volgens dezelfde formule sloot de bar om tien uur  
’s avonds. Zodoende konden de cursisten de volgende 
ochtend fris beginnen aan de tweede cursusdag. 
Die begon met een bespreking over oogletsel. 
Uitgelegd werd dat visuele functiestoornissen op 
een eenvoudiger manier dan beschreven in de 
Guides benaderd kunnen worden. Het boek heeft 
in de nieuwe versie een nieuwe, voor de gebruikers 
ingewikkelder manier voor de berekening van het 
percentage blijvende invaliditeit geïntroduceerd, 
die vooral rekening houdt het gebruik van beide 
ogen samen en niet meer per oog. Hierbij moeten 
de gezichtsvelden en/of uitval hierin in een 
bepaalde formule betrokken worden. Informatie 
daarover is meestal niet beschikbaar, waarna een 
oogheelkundige expertise noodzakelijk is. Maar wat 
blijkt? In tot tachtig procent van de letsels aan het 
oog/de ogen is geen sprake van gezichtsvelduitval en 
kan het percentage blijvende invaliditeit op een vrij 
gemakkelijke manier berekend worden. 
Voor bijkomende oogklachten (zoals dubbelzien, 
afwijkend kleurenzien, schitteringen) is een extra 
percentage blijvende invaliditeit toekenbaar. Hoe dit 
werkt is voor geïnteresseerden te leren in de volgende 
AMA-cursus. 
Hierna kwamen centrale en perifere zenuwletsels 
aan de orde. Soms kan geen onderscheid gemaakt 
worden tussen cognitieve stoornissen enerzijds en 
emotionele of gedragsstoornissen anderzijds (met 
name initiatiefverlies) door een frontaal letsel, want 
de uitkomst van neuropsychologisch onderzoek 
kan normaal zijn. Tegenwoordig kan een MRI-
scan kleine letsels door een licht hoofdtrauma 
(vroeger post-commotioneel syndroom genoemd) 
aantonen. Speciale attentie werd gevraagd voor 
symptoomvaliditeit. Krijgt u een niet gevalideerd 
onderzoek onder ogen dan is dat van invloed op de 
betrouwbaarheid van de conclusies. 
Ook over de nieuwe richtlijnen van de NVN mag u 
een toelichting verwachten in GAVscoop 2021-1. 
Last but not least nam professor Koerselman het 
hoofdstuk psychiatrie voor zijn rekening.
Omdat de berekening volgens eerdere uitgaven van de 
Guides uitkwam op erg hoge BIGP-percentages voor 
psychiatrisch ongevalsgevolg is (mede om commerciële 
redenen) een nieuw systeem bedacht, waarmee een 
preciezer percentage bepaald kon worden en waarmee 
meestentijds (zeventig tot tachtig procent) wordt 
uitgekomen op een veel lager percentage blijvende 
invaliditeit (maximum 50% BIGP).
Ook werd ervoor gekozen om alleen de ernstigere 
psychiatrische stoornissen te tariferen maar 
de neurotische stoornissen (waaronder de 
angststoornissen) niet.
Het percentage blijvende invaliditeit wordt 
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Vitaliteit is een veel gebezigd begrip. Het wordt 
gebruikt in relatie tot gezondheid en vooral tot 
emotionele gezondheid ofwel ‘feeling good’. Als 
somatisch arts werkzaam binnen de geestelijke 
gezondheidszorg en als vitaliteitsspecialist 
verbonden aan Chivo, een kennisinstituut voor 
vitaliteit & leefstijl, heb ik die koppeling losgelaten. 
Het alternatief is dat vitaliteit vooral gaat over een 
leven dat de moeite van het leven waard is. 

Het medisch perspectief gaat uit van ziekte en 
gezondheid waarbij men gezondheid koppelt aan 
een goed leven en ziekte aan een minder goed leven. 
De ervaring leert echter dat een deel van de gezonde 
mensen niet het idee heeft een goed leven te leiden 
terwijl terminale patiënten hun resterende tijd 
met voldoening afsluiten. Leeftijd en gezondheid 
lijken dus geen onmisbare onderdelen te zijn van 
een leven dat de moeite van het leven waard is. 
De componenten die een leven een goed leven 
maken zijn namelijk autonomie en zingeving. Het is 
belangrijk om deze begrippen nader te bespreken.

Autonomie wordt veelal gekoppeld aan 
individualisme en vanuit een gezondheids-
perspectief aan zelfredzaamheid. Veertig jaar 
wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat 
autonomie vooral gaat over vrijwilligheid en 
acceptatie. Vrijwillig als individu een groep dienen, 
ook met vervelende klussen, is niet individualistisch 
maar wel autonoom. Vrijwilligheid wordt eveneens 
gekoppeld aan de ervaring van veiligheid en het niet 
zelfredzaam hoeven te zijn. Dit maakt je autonoom. 
Talloze mensen lopen op hun spreekwoordelijke 
tenen om niet afhankelijk te hoeven zijn van 

anderen. Zij zijn weliswaar zelfredzaam, maar verre 
van autonoom.

Het gegeven dat je autonoom bent wil niet 
zeggen dat je leven richting heeft. Pas bij richting 
ontstaat zingeving. Dat hoeft niet te betekenen 
dat men (alleen) leuke dingen doet, maar dat men 
vooral dingen doet die men belangrijk vindt. 
Historisch gezien zijn er talloze voorbeelden 
van levens die gepaard gingen met lijden en 
die toch de moeite waard waren, zoals die van 
moeder Theresa of Martin Luther King. Vitaliteit 
begint daarom met een reden om te leven, zelfs 
als sprake is van een terminale aandoening. 
Zingeving is net als autonomie onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek en daaruit blijkt 
dat het vooral het product is van de bevrediging 
van psychologische basisbehoeften. Het betreft 
het trio van sociale verbintenis, autonomie 
en competentie, die als zij bevredigd worden 
volgens de zelfdeterminatietheorie1 een optimaal 
functioneren, welbevinden en groei van een 
persoon toestaan. Als deze basisbehoeften 
onbevredigd blijven zijn de omstandigheden 
ongunstig voor zelfzorg en acceptatie. Het verklaart 
waarom veel leefstijltrajecten maar matig succesvol 
zijn.2

Het maatschappelijk draagvlak voor leefstijl, een 
parapluterm voor al het gedrag dat invloed heeft op 
de gezondheid, is met de stijging van overgewicht 
toegenomen. De huidige coronacrisis heeft de 
noodzaak zelfs benadrukt. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over gewichtsvermindering, beter slapen en meer 
bewegen. Hoewel al deze interventies mechanisch 
plausibel zijn, blijken ze op langere termijn niet 

Van etiologie tot levensvraagstukken

J.M. Keij *

vastgesteld aan de hand van het aantal punten dat 
via drie checklists gescoord is. Deze checklists zijn 
de ‘BRFS Impairment score’, de ‘Global Assessment 
of Functioning Scale’ (GAF) en de ‘PIRS Impairment 
Score’. Van de te berekenen drie waardes wordt in 
oplopende volgorde de mediane waarde genomen 
als eindwaarde voor het percentage BIGP (zie uitleg 
in de Guides per lijst). Door dit rekensysteem komt 
ongeveer tachtig procent van de casus uit op 10% 
BIGP. Dit percentage was, oh toeval, de oplossing voor 

de aangedragen casus.
Let op: in een aantal ongevallenverzekeringen wordt 
in geval van psychiatrische schade alleen uitgekeerd 
als sprake is van (gevolgen van) geobjectiveerde 
hersenschade.
Al met al was het een intensieve en zeer geslaagde 
cursus met goede sprekers, waarbij voor mij met 
name de besprekingen van de hoofdstukken visueel 
vermogen en psychiatrie de meeste leermomenten 
gaven. 

* J.M. Keij, arts, vitaliteitsspecialist Chivo.
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effectief, omdat ze niet volgehouden kunnen 
worden. Het is moeilijk om focus te houden als 
sprake is van frustratie over basisbehoeften. De 
focus ligt dan namelijk op een onderliggend 
probleem, bijvoorbeeld een slechte relatie, financiële 
zorgen, een negatief zelfbeeld, problemen met de 
kinderen, weinig erkenning op het werk etcetera. 
Wie gepreoccupeerd is met dit soort problemen, 
is niet bezig met het leven, maar met overleven.3 
Dat maakt volhouden van gezond gedrag nogal 
uitdagend, waardoor dit soort interventies maar 
matig succesvol zijn. Vitaliteitsinterventies zijn erop 
gericht om mensen van overleven naar leven te 
brengen en daarmee de voorwaarden te scheppen 
voor een succesvol leefstijltraject.

Bij Chivo wordt onderscheid gemaakt tussen 
vitaliteitscoaches en vitaliteitstherapeuten. De 
coaches helpen mensen met het ontwikkelen van 
wijsheid. Wijsheid is het vermogen om goed te 
oordelen en te handelen in het leven. In de praktijk 
betekent dat dat de coaches mensen leren om 
keuzes te maken die hen uit de overleefstand halen 
en die de focus wegleiden van bijvoorbeeld een 
slechte relatie of van een negatief lichaamsbeeld. 
De therapeuten zijn gespecialiseerd in somatisch 
onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten 
(SOLK). De twee specialisaties spelen in op het 
belang van autonomie en zingeving. Zeventig 
procent van langdurig verzuim heeft geen medische 
reden en bij twintig tot zestig procent van de 
patiënten in de huisartsenpraktijk is sprake van 
lichamelijke aandoeningen die onvoldoende 
lichamelijk verklaard en behandeld kunnen 
worden.4,5 Er is dus een andere aanpak nodig. Die 
aanvullende aanpak kan (deels) gevonden worden 
vanuit het vitaliteitsperspectief.

Zo is het onduidelijk wat burn-out is, terwijl 
zeventien procent van de bevolking daarmee lijkt te 
kampen. Op basis van neuro-endocriene correlaten 
kan burn-out niet worden onderscheiden van 
depressie en ook niet via gevalideerde vragenlijsten.6 
Dat maakt burn-out feitelijk een SOLK-aandoening 
eventueel met een dubbele diagnose als er 
symptomen van depressie bijkomen. Hetzelfde 
kan gezegd worden van whiplashpatiënten als 
bij beeldvormende diagnostiek geen afwijkingen 
kunnen worden geobjectiveerd. Er is heel duidelijk 
sprake van lijden, maar als men gefocust blijft op 
het lijden is er autonomie noch zingeving. 
Vaak is symptoommodificatie mogelijk door uit 
te gaan van het Bayesiaanse breinperspectief .7 
Bayesiaans refereert hierin naar Thomas Bayes, die 
een methode van kansberekening ontwikkelde, 
waarmee inschattingen en beslissingen gemaakt 
kunnen worden op basis van de beschikbare 
informatie. Vanuit dit perspectief worden 
symptomen gezien als het gevolg van een perceptie/

voorspelling van een bedreiging die van oudsher 
noodzakelijk was om te overleven. Deze perceptie 
kan middels training deels worden beïnvloed 
door de cliënt. Die bedreiging is niet alleen 
fysiologisch of neurologisch, maar kan ook worden 
medebepaald door een negatief lichaamsbeeld. 
Zo beschouwd is pijn de uitkomst van een risico-
inventarisatie. Nociceptieve signalen spelen mee 
in de onderbouwing van deze risico-inventarisatie, 
maar ook in die van de verwachting. Pijn is altijd 
een mening van het brein. Soms is die mening goed 
onderbouwd en dus terecht, maar vaak ook niet. De 
optelsom van potentiële bedreigingen heeft invloed 
op de intensiteit en de duur van de klachten. Juist 
het feit dat deze klachten een mix kunnen zijn van 
fysiologische én psychologische factoren maakt 
het ziektebeeld ongrijpbaar. De factoren kunnen 
elkaar ook beïnvloeden en versterken, waardoor een 
wisselvallig beeld ontstaat hetgeen een eenduidige 
aanpak onmogelijk maakt. De patiënten ervaren 
mede daardoor vaak onbegrip voor hun klachten. 
Frustratie hierover draagt bij aan de perceptie van 
bedreiging en daarmee aan de klachten.
Klachten uitleggen vanuit een 
bedreigingsperspectief kan veel patiënten helpen 
om een meer holistisch beeld te krijgen van 
hun onbegrepen aandoening. Vervolgens is het 
handig om bedreigingen op te sporen. Fysiek 
gezien kan eenzijdigheid van bewegen beschouwd 
worden als een bedreiging, omdat het lichaam 
variatie nodig heeft. Vaak en/of langdurig 
hetzelfde doen is gebrek aan variatie. Heel sportief 
bezig zijn met een eenzijdige beweging is ook 
gebrek aan variatie, hoewel we dat juist vaak 
beschouwen als overbelasting. Maar als er geen 
weefselschade gevonden wordt lijkt overbelasting 
weinig waarschijnlijk. De aanhoudende pijn of 
vermoeidheid lijkt dan het gevolg te zijn van een 
gepercipieerde bedreiging.8 Hetzelfde geldt voor het 
hebben van een negatief lichaamsbeeld. Hierdoor 
kunnen frustratie en angstgevoelens ontstaan. 
Het lichaam lijkt deze gevoelens op te tellen bij de 
fysieke bedreiging, waardoor symptomen kunnen 
verergeren.9 Het kunnen verminderen of zelfs 
wegnemen van deze bedreigingen kan symptomen 
verlichten. In combinatie met een acceptatietraject 
kan dit leiden tot meer autonomie. De volgende 
fase is helpen van de cliënt met het ontwikkelen 
van zingeving, waardoor een leven ontstaat dat 
de moeite van het leven waard is zelfs als het 
onderliggend lijden aanhoudt.
Hoewel zingeving vaak geassocieerd wordt met 
existentiële vraagstukken lijkt het toch vooral 
te maken te hebben met de psychologische 
basisbehoeften.10 Als de basisbehoeften bevredigd 
zijn, ervaart men zingeving. Een belangrijke 
basisbehoefte is om te willen behoren tot een 
groep waar men zich veilig voelt. In een groep kan 
iemand eenzaamheidsgevoelens ervaren, dat kan 
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ook binnen een huwelijk. Dat betekent dat het 
niet gaat om sociaal contact, maar om het veilig 
voelen binnen de groep. Als die basisbehoefte 
onbevredigd is, is dat een extra bedreiging die van 
invloed kan zijn op de symptomen.10,11 Bespreekbaar 
maken van eenzaamheid kan belangrijk zijn in 
een begeleidingstraject van SOLK-patiënten. Toch 
kan er ook sprake zijn van een existentiële crisis, 
waarin men een verlies van identiteit ervaart als 
men de professie als gevolg van de ziekte niet 
meer kan uitvoeren. Het helpen definiëren van de 
eigen identiteit kan eveneens bijdragen aan het 
verminderen van de symptomen.10 Zingeving kent 
dus facetten en dat geeft wederom aan waarom 
een eenduidige aanpak zo slecht aansluit bij het 
klachtenbeeld.

Vitaliteit wordt geassocieerd met gezondheid, 
maar is meeromvattend, omdat het gaat over het 
leven op biologisch, psychologisch en sociaal 
niveau. De ziekte heeft invloed op deze niveaus, 
terwijl omgekeerd verstorende factoren vanuit 
deze niveaus invloed hebben op de ziekte. Vanuit 
een vitaliteitsperspectief is die onderlinge relatie 
het uitgangspunt dat deels gefragmenteerd in de 
wetenschappelijke literatuur terug te vinden is. 
Meer begrip van deze onderlinge relatie leidt tot een 
meer integrale visie en aanpak bij langdurige ziekte, 
a fortiori als deze geen duidelijk pathofysiologisch 
substraat heeft. Het vitaliteitsperspectief biedt 
daarnaast additionele mogelijkheden in een 
begeleidingstraject, waarbij genezing niet het doel 
hoeft te zijn, maar acceptatie en zingeving, zodat 
men een leven kan leiden dat de moeite van het 
leven waard is. 

Een relevant aspect met betrekking tot dit 
onderwerp is ziektewinst, het in die mate voordeel 
halen uit de huidige (disfunctionele) situatie 
waardoor iemand niet tot verandering komt. De 
redenatie is vaak dat het herstel samengaat met 
minder aandacht vanuit de omgeving en gemis van 
financiële compensatie door een uitkering.
De zorgverlener dient hierin het niet kúnnen 
veranderen niet te verwarren met het niet wíllen 
veranderen. Motivatie en de daaronder liggende 
persoonlijke waarden die iemand nastreeft spelen 
hierin dan ook een belangrijke rol, die te allen tijde 
moeten worden meegenomen. 

Het aspect ‘niet kunnen’ impliceert een gebrek 
aan vaardigheden waaraan vitaliteitscoaching 
tegemoet kan komen, aangezien dit (deels) aan te 
leren is, Vanuit het aspect van ‘niet willen’ in het 
kader van financieel gewin, zou men de vergelijking 
met het basisinkomen kunnen maken. Daar is 
veel onderzoek naar gedaan. Worden mensen 
lui, verliezen ze zingeving? Of zouden mensen 
juist banen kiezen die beter bij ze passen, zouden 

mensen gezonder worden? Een van de eerste 
was een onderzoek in Alaska; daar ontvangen 
inwoners sinds enige decennia dividend over de 
olie-opbrengsten, ongeveer tweeduizend dollar per 
jaar. Dit heeft meer werkgelegenheid opgeleverd. 
Dat geld wordt immers vaak lokaal uitgegeven 
(babysitter, onderhoud auto, etcetera). Recent werd 
het eerste gerandomiseerde experiment afgerond in 
Finland.12 De uitkomst van dit onderzoek was dat 
ontvangers van een basisinkomen meer tevreden 
waren met hun leven, dat zij minder stress en 
minder fysieke gezondheidsklachten ondervonden 
dan deelnemers in de controlegroep. Het 
basisinkomen had een bevrijdend effect. Mensen 
gingen meer vrijwilligerswerk doen en namen 
deel aan cursussen. De zelfverzekerdheid nam toe. 
Conclusie: het ontzorgen via een bescheiden maar 
onvoorwaardelijk vangnet draagt bij aan verbetering 
van het leven over de hele linie.

Dit experiment had geen leefstijl- of zingevings-
component. En toch leidde het tot een betere fysieke 
en emotionele gezondheid en zingeving. Het sluit 
perfect aan op wat hierboven betoogd werd over 
autonomie gevolgd door richting als basis voor 
vitaliteit. Vrijheid en veiligheid worden vandaag 
de dag als tegenpolen verkocht, maar ze zijn 
onderling verbonden omdat vrijheid die voortvloeit 
uit veiligheid de meeste waarde heeft. Die vorm 
van vrijheid/veiligheid kan nauwelijks worden 
opgebracht door een individu en vereist een andere 
inrichting van de maatschappij. 

De zelfdeterminatietheorie stelt dat als de 
psychologische basisbehoeften bevredigd zijn en als 
je niet op zoek bent om juist die te bevredigen, dat 
er meer ruimte is om vrijwillige keuzes te maken 
voor andere zaken. Financiële compensatie zou men 
als (tijdelijk) vangnet/opstap kunnen zien om weer 
ruimte te creëren en hoeft herstel dus niet in de weg 
te staan. 

Het gaat over motivatie en over onderliggende 
persoonlijke waarden. Door interventies die 
aansturen op acceptatie ontstaat er meer ruimte 
om te kijken naar die zaken die iemand leuk en 
belangrijk vindt. Het zou zomaar kunnen dat die 
opwegen tegen ziektewinst mocht die er toch zijn. 

Het is belangrijk om te beseffen dat een zorgverlener 
invloed heeft op de motivatie van de cliënt. 
Motivatie is een interrelationeel fenomeen en 
kan veranderen door de loop der tijd. Door als 
zorgverlener (te snel) een cliënt in het hoekje van 
ziektewinst te duwen verlies je de verbinding wat 
ten koste gaat van de vertrouwensrelatie. Een cliënt 
die zich niet gehoord of serieus genomen voelt 
is minder ontvankelijk voor adviezen. Het zorgt 
alleen maar voor extra stress bij de cliënt doordat 
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het bijdraagt aan frustratie in zijn basisbehoeften. 
Zo wordt de focus afgeleid van herstel en 
wordt gemakkelijk voorbijgegaan aan andere 
klachtinstandhoudende obstakels. 

Ten slotte: genezing hoeft niet altijd het doel te 
zijn, aangezien genezing ook niet altijd mogelijk 
is. Met vitaliteitstherapie kan het welbevinden en 
de kwaliteit van het leven van de cliënt worden 
verhoogd door leren omgaan met de ziekte en 
ondanks de ziekte meer uit het leven leren halen, 
waarbij iemand niet alleen maar opgeslokt wordt 
door de ziekte. 

De definitie van vitaliteit en de aanpak van Chivo is 
het product van stevig gebouwde wetenschappelijke 
theorieën. Hieruit is een model ontwikkeld waarmee 
een vertaalslag naar de praktijk gemaakt is om 

cliënten te begeleiden. Hoewel de praktijkervaring 
goede resultaten laat zien, is de effectiviteit van 
het model zelf nog geen onderwerp geweest van 
onderzoek via de wetenschappelijke methodiek. 
Echter, de onderbouwing die er is (gefragmenteerd) 
vanuit de wetenschappelijke literatuur en de 
relevante zaken vanuit een vitaliteitsperspectief te 
gaan benaderen lijken mij een reden te meer voor 
een pilot.

Vitaliteit volgens het model van het Chivo 
Kennisinstituut is gefundeerd op en geïntegreerd 
met diverse leidende en aanvullende theorieën, 
waaronder de zelfdeterminatie-theorie, goal-
pursuit theorie, schaarste-theorie, theorie van 
geconstrueerde emoties, pijn-neuromatrix, 
voorspellende interoceptie en sociale ecologie.
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2020

3 december Cursus ‘Taxeren en accepteren van psychische 
aandoeningen. Hoe doe je dat?’ 
Organisatie: GAV-onderwijscommissie in samenwerking 

met Sickmann 

Congres Organisatie, Rosarium, Amsterdam 

09.00 uur - 17.00 uur

10 december Muntendam symposium: 15 jaar KCVG - in het 
nu en daar voorbij 
Online 

13.00 uur - 17.00 uur

2021

11 maart ALV GAV 
Almere (onder voorbehoud)

12 maart Inaugurele rede  
prof. Dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen 
‘VerzekeringsgeneeskundevanWaarde!’

 Aula van de UvA, Oude Lutherse kerk, 

Singel 411 hoek Spui, Amsterdam 

16.00 uur

25 maart GAVscoop-symposium
 Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Soesterberg 

12.30 uur - 17.30 uur

16 juni Medisch Contact congres ‘De dokter en de taal’ 
Beatrix Theater Utrecht 

14.00 uur - 21.00 uur

16 t/m 18 september EUmass 

Basel, Zwitserland 

https://www.eumass.nl

3 t/m 5 november Verzekeringsgeneeskundige dagen 

Hotel van der Valk 

Almere

2022

16 t/m 19 oktober ICLAM
 Tokyo, Japan


