
NEDERL ANDS
MILITAIR
GENEESKUNDIG
TIJDSCHRIFT
VERSCHIJNT T WEEMA ANDELIJKS

67e JA ARGANG

JULI 2014 - NR. 4

M I N I S T E R I E  V A N  D E F E N S I E  -  D E F E N S I E  G E Z O N D H E I D S Z O R G  O R G A N I S AT I E



NMGT 67 - 101-118 JULI 2014102

   6 7 E  J A A R G A N G  -  J U L I  2 0 1 4  -  A F L E V E R I N G  4

NEDERLANDS MILITAIR

GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT

Uitgegeven door het Ministerie van Defensie

onder verantwoordelijkheid van de

Commandant

Defensie Gezondheidszorg Organisatie

HOOFDREDACTEUR

R.P. van der Meulen

kolonel-vliegerarts

EINDREDACTEUR

A.H.M. de Bok

luitenant ter zee van administratie der

tweede klasse oudste categorie b.d.

LEDEN VAN DE REDACTIE

Dr. R.A. van Hulst

kapitein ter zee-arts b.d. 

S.P. Janssen

kolonel-arts

H.W.P. Meussen

luitenant-kolonel-arts b.d. 

E.G.J. Onnouw

luitenant-kolonel-vliegerarts

Dr. J. van der Plas

Bioloog

R.A.G. Sanches

kapitein-luitenant ter zee-arts

F.J.G. van Silfhout

luitenant-kolonel-tandarts

N.R. van der Struijs

kapitein-luitenant ter zee-arts

M.L. Vervelde

kolonel-apotheker

ADMINISTRATIE

majoor b.d. A. Sondeijker

secretaris NMGT

Postbus 20703, 2500 ES 's-Gravenhage

Telefoon 0165-300145

E-mailadres:

nmgt@mindef.nl

VOORBEHOUD

Plaatsing van een artikel in dit tijdschrift houdt niet in,

dat de inzichten van de schrijver worden gedeeld door

de Commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie

en de redactie.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

zonder schriftelijke toestemming van de redactie

van dit tijdschrift.

NETHERLANDS MILITARY

MEDICAL REVIEW

Edited under the responsibility of the

Commander Defence Health Care Organisation

Postbox 20703, 2500 ES The Hague

(The Netherlands)

All rights reserved

ISSN 0369-4844

I N H O U D

C O N T E N T S V O L U M E  6 7  -  J U L Y  2 0 1 4  -  I S S U E  4

V O O R P A G I N A

De YPR-gewondentransport (GWT) uitvoering wordt vanaf 2014 gefaseerd
vervangen door de Boxer Ambulance (AMB) - gewondentransportvoertuig.
De eerste drie Boxers AMB zijn op 25 juni 2014 overgedragen aan
13 Geneeskundige Compagnie te Oirschot.

Foto: Sergeant-majoor Gerben van Es.
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M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public & 
Occupational Health

V A N D E R E D A C T I E

Beste lezers,

Was het ook nu maar zo geweest, het is juli, midzomer, dat
we de uitdrukking “komkommertijd” hadden kunnen bezigen
omdat er maar zo weinig nieuws is te melden. Dit jaar is dat
helaas anders; er is veel en afschuwelijk nieuws, t.w. het
neerstorten van het passagierstoestel van Malaysia Airlines
in Oekraïne, waarbij alle inzittenden zijn omgekomen,
waaronder zeer veel Nederlanders. Ik wil dan ook niet
uitvoerig stil staan bij de inhoud van deze uitgave van het
NMGT, maar u alleen kort verwijzen naar de relevante
informatie.
In deze uitgave treft u een gedetailleerd verslag aan van de
verrichte klinische patiëntenzorg van het Role 2 ziekenhuis
in Uruzgan, Afghanistan, gedurende de periode 2006-2010.
Deze bijdrage betreft een bewerkte versie van het artikel dat
is verschenen in het tijdschrift “World Journal of Surgery”.

C-DGO maakt in deze aflevering bekend weer in gesprek te
zijn met de bonden over het geneeskundige
voorzieningenniveau in relatie tot de reorganisatieplannen
van de DGO. Dit betreft een belangrijke stap in het
realisatietraject.
Ten slotte een bijdrage over de gefaseerde instroom van
een nieuwe ambulance bij de landmacht ter vervanging van
de YPR gewondentransport. Hier is lang op gewacht, maar
thans een feit. Het betreft de Boxer Ambulance, een voertuig
dat voldoet aan de militaire eisen van deze tijd, een
vervanging die als absoluut noodzakelijk mag worden
bestempeld.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen en, indien nog in
het verschiet, een fijne vakantie.

De Hoofdredacteur NMGT
Kolonel-vliegerarts R.P. van der Meulen

Inlichtingen www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
Handige module voor artsen die optimaal willen leren omgaan met
protocollen en het organiseren en uitvoeren van een reizigersspreekuur.
Verdiep u in de epidemiologie van gezondheidsrisico’s en het gedrag van
reizigers. LCR geaccrediteerd.
Doelgroep: artsen werkzaam in de reizigersadvisering als uitvoerder of

supervisor bij een reizigersadviesbureau van een GGD,
arbodienst, travel clinic of een huisartsenpraktijk. Indien u (nog)
niet werkzaam bent in de reizigersadvisering dan wordt het
opdoen van ervaring voor of tijdens de module door middel van
een stage bij een bij het LCR aangesloten organisatie (GGD,
Travel Clinic, huisartsenpraktijk) sterk aanbevolen.

Data: dinsdag 2, 9, 16, 23 en 30 september en 7 oktober 2014
Kosten: € 2115
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=382

Coachingsvaardigheden voor professionals
U wilt managers, medewerkers en cliënten coachend benaderen? Meet uzelf
een coachende werkstijl aan met deze korte en krachtige training.
Doelgroep: professionals in occupational en public health die zich willen

bekwamen in een coachende werkstijl.
Data: woensdag 3 en 17 september 2014
Kosten: € 895
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=597

Master of Public Health
De opleiding is bestemd voor ambitieuze professionals in de publieke
gezondheid, die willen leren hoe zij hun impact kunnen vergroten in het
politieke en professionele krachtenveld in en buiten de publieke
gezondheidszorg.
Vernieuwingen in de volksgezondheid gaan razendsnel. Welvaartsziekten
stijgen; migratie brengt een diversiteit aan mensen én ziektepatronen met
zich mee; vergrijzing leidt tot meer mensen met een chronische ziekte en
beperking; de politieke en economische arena veranderen en
zorgverzekeraars en bedrijven krijgen een nieuwe rol. Deze ontwikkelingen
vragen om nieuwe professionals. De masteropleiding voorziet in de behoefte
aan excellente professionals die door deze ontwikkelingen is ontstaan.
Deelnemers aan deze opleiding willen aan deze vernieuwingen bijdragen.
Dat de deelnemers verschillende achtergronden hebben en afkomstig zijn uit
allerlei organisaties versterkt het multidisciplinaire karakter van de opleiding.
Het curriculum omvat de volgende onderwijsmodulen over public health, die
ook los gevolgd kunnen worden:
- Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
- Kansen en effectiviteit van preventie
- Strategie en beleid in de publieke gezondheid
- Integraal vernieuwen in de publieke gezondheid
- Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid
- Health system research
- Professionele vaardigheden

- Onderzoekslijn
Doelgroep: (aankomende) leidinggevenden, beleidsadviseurs,

stafmedewerkers, epidemiologen en projectleiders die werken in
het brede veld van de volksgezondheid. U werkt bij een GGD,
een gemeente, een (koepel) van zorg-verzekeraars, een
gezondheidsbevorderend instituut, de thuiszorg of andere
zorginstelling, een bedrijf dat zich bezig houdt met gezondheid,
een universiteit of bij een ministerie.

Data: vanaf 4 september 2014
Locatie: NSPOH Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/mph

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Welke actuele (internationale) ontwikkelingen spelen nu in de publieke
gezondheids(zorg)? Leer wetenschappelijke kennis over gezondheid,
gezondheidsmaten en impact te gebruiken.
Doelgroep: beleidsmakers, projectleiders, projectmanagers,

afdelingsmanagers en onderzoekers in het brede veld van de
volksgezondheid met een academisch denk- en werkniveau.

Data: donderdag 4 en vrijdag 5, 12 19, 26 september,
3, 10 en 30 oktober 2014

Kosten: € 3.990
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=617

Kanker: moeheid en andere gevolgen voor werk
U krijgt meer zicht op de invloed van moeheid na kanker op de
belastbaarheid van uw cliënt. U breidt uw eigen begeleidings- en
beoordelingsrepertoire uit.
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen en medisch adviseurs
Data: maandag 8 en 22 september 2014
Kosten: € 725
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=323

Verkenning van de publieke gezondheidszorg
Prettig kennis te maken met de publieke gezondheidszorg! Verken de
organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma's in de publieke
gezondheidszorg en reflecteer op uw eigen rol als professional.
Doelgroep: hbo-afgestudeerde verpleegkundigen of voor diegenen die

werkzaam zijn op een vergelijkbaar niveau. Ook andere
professionals (zoals gezondheidsbevorderaars, beleids-
adviseurs, epidemiologen) bij GGD’en, zorginstellingen,
universiteiten, zorgverzekeraars, kennisinstituten die kennis
willen maken met de (publieke) gezondheidszorg en actuele
ontwikkelingen hierin, zijn welkom.

Data: maandag 15, 22 en 29 september 2014
Kosten: € 1155
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=716
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O O R S P R O N K E L I J K A R T I K E L

Samenvatting
Om zorg voor zieke en gewonde militairen in de toekomst te kunnen
verbeteren, zijn de opname- en ontslaggegevens van het door Nederland
geleide Role 2 ziekenhuis, dat in het kader van Task Force Uruzgan in
Tarin Kowt, Uruzgan, Afghanistan operationeel was, geanalyseerd. Deze
studie is het eerste rapport waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van
de verrichte klinische patiëntenzorg.
Aan de hand van een zelf samengestelde elektronische database zijn alle
opgenomen patiënten die voldeden aan één van de criteria “Battle Casualty”
(BC) of “Disease Non Battle Injury” (DNBI) geselecteerd en geanalyseerd.
Daarbij is de periode tussen 1 augustus 2006 en 1 augustus 2010
gehanteerd.
In de genoemde periode zijn 2.736 patiënten opgenomen. Daarvan was 60%
(1.635 patiënten) DNBI en 40% (1.101 patiënten) BC. Die laatste groep liep in
totaal 1.617 verschillende verwondingen op. Gemiddeld is dat 1,6 wond per
slachtoffer. De meest voorkomende oorzaken van deze verwondingen waren
explosies (55%) en schotwonden (35%). De verdeling over de verschillende
lichaamsdelen was als volgt: hoofd/hals gebied 21%, thorax 13%, buik 14%,
bovenste extremiteiten 20% en onderste extremiteiten 33%.
Deze bevindingen verschillen niet wezenlijk van publicaties van NAVO-
bondgenoten. Wel opvallend zijn de letselverschillen in vergelijking met de
letsels bij eerdere conflicten. Er is een duidelijke verschuiving opgetreden:
tegenwoordig relatief meer hoofd-halsverwondingen en minder letsels van

de romp.

Inleiding
Na de aanslagen van 11 september
2001 zijn de Verenigde Staten van
Amerika (USA) de zogenaamde
Global War on Terrorism (GWOT)
gestart. Militaire eenheden zijn naar
verschillende delen van de wereld
gestuurd, waaronder het Midden-
Oosten en Zuidwest-Azië

1
. Daarbij

vielen in Irak en Afghanistan meer dan
10.000 dodelijke slachtoffers en meer
dan 50.000 gewonden. Daarnaast zijn
vele duizenden zogenaamde
burgercontractanten, gewone burgers,
politieagenten, veiligheidsbeambten,
opstandelingen en “Opposing Militant
Forces” (OMF) om het leven gekomen.
Bij de gewelddadigheden in Irak en
Afghanistan zijn dus net als bij eerdere
conflicten veel slachtoffers gevallen,
waarbij de aard en lokalisatie van de
verwondingen echter duidelijk
verschillen vertonen met de
bevindingen uit bijvoorbeeld Korea en
Vietnam

2
. De International Security

Assistance Force (ISAF) in Afghanistan
is een door de Noord Atlantische
Verdrag Organisatie (NAVO) geleide
veiligheidsoperatie, die is gebaseerd
op VN-Veiligheidsraad resolutie 1386
uit december 2001. Het belang van het
analyseren van de incidentie en de
karakteristieken van
oorlogsverwondingen en hun
oorzaken, wordt al sinds de 19

e
eeuw

(h)erkend. Sinds die tijd zijn vele
rapporten en publicaties verschenen
waarin oorzaken en aard van dat soort
verwondingen worden beschreven

3
.

Nederland was, met Task Force
Uruzgan (TFU), tussen augustus 2006
en augustus 2010 “lead nation” van
ISAF in de Afghaanse provincie
Uruzgan. Het grootste deel van die
troepenmacht was gelegerd op
“Kamp Holland”, ook wel omschreven
als Multi National Base Tarin Kowt
(MBTK). Op Kamp Holland bevond
zich een Role 2 Enhanced Medical
Treatment Facility (Role 2 [E] MTF NL).
Met twee Intensive Care bedden,
één chirurgisch team en een beperkte
opname capaciteit voldeed de
Role 2 MTF daarmee aan de
NAVO-eisen voor “eerste opvang”,
“resuscitatie” en “damage control
chirurgie”. Na stabilisatie konden
patiënten, indien nodig en conform de
NAVO-doctrine, worden overgeplaatst
naar eenheden met uitgebreidere
zorgmogelijkheden. Dit artikel geeft
een overzicht van de verrichte klinische
patiëntenzorg over de volledige
periode van TFU

4
. Die bevindingen zijn

vergeleken met ervaringen en
publicaties van bondgenoten in Irak en
Afghanistan. De resultaten van deze
studies kunnen van belang zijn voor de
toekomstige opvang en behandeling
van slachtoffers en het ontwikkelen van

beschermende uitrusting. Ook kunnen
dit soort gegevens gebruikt worden bij
de opleiding van personeel, het
opstellen van logistieke eisen en het
samenstellen van medische teams bij
eventuele volgende missies.

Methode
Voor het beschreven onderzoek werd
toestemming verkregen van het
ministerie van Defensie en
goedkeuring van een
Onderzoekscommissie en de
Medisch Ethische Commissie van het
Leids Universitair Medisch Centrum.
Een “casualty” wordt omschreven als
een militair die om medische redenen
niet meer inzetbaar is. Dit begrip is
breed en omvat zowel het sneuvelen
als het oplopen van letsels die het
gevolg zijn van krijgshandelingen
(“Battle Casualty” BC), maar ook
ziekten en verwondingen die niet direct
daaraan gerelateerd zijn (“Disease Non
Battle Injury” DNBI). Een BC betreft
een militair die gedood of gewond is
geraakt tijdens gevechtshandelingen
(ook militairen die verwondingen door
eigen vuur opliepen), op weg was naar
het operatiegebied of bezig was dit
gebied te verlaten. Opname en ontslag
vielen tussen 1 augustus 2006, toen
TFU haar werk begon, en 1 augustus
2010, toen de verantwoordelijkheden
in Uruzgan werden overgedragen.
Voor de BC’s werd een minimale
follow-upperiode van dertig dagen
gehanteerd. Alle gegevens uit het
elektronische databestand (Opname
en Ontslag Register [OOR]) werden
vergeleken en aangevuld met
informatie uit de medische dossiers.

a Afd. Heelkunde, Leids Universitair Medisch
Centrum, Leiden.

b Afd. Heelkunde, Medisch Centrum
Haaglanden, Den Haag.

c Afd. Heelkunde/Traumachirurgie, Universitair
Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Aangepaste versie, vertaald uit Engels origineel:
Hoencamp R, Idenburg FJ, Hamming JF,
Tan ECTH. Incidence and Epidemiology of
Casualties treated from August 2006 to August
2010 at the Dutch Role 2E at Multi National Base
Tarin Kowt Afghanistan. World J Surg. DOI:
10.1007/s00268-014-2462-x. Toestemming voor
publicatie in het NMGT is verleend.
Artikel ontvangen juni 2014.

door luitenant ter zee-arts der 1
e

klasse
Rigo Hoencamp

a
,

kapitein-luitenant ter zee-arts KMR
Floris J. Idenburg

b
,

prof. dr. Jaap F. Hamming
a

en
reserve luitenant-kolonel-arts dr.
Edward C.T.H. Tan

c

Het Nederlandse Role 2 ziekenhuis
in Uruzgan (2006-2010):

epidemiologie en karakteristieken
van de patiëntenpopulatie
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Discharge category BC NBI Total

Home/RTU 467 (42.4) 1,136 (69.5) 1,603 (58.6)

Role 1-2 MTF 290 (26.3) 290 (17.7) 580 (21.2)

Role 3 MTF 150 (13.6) 78 (4.8) 228 (8.3)

REPAT 52 (4.7) 28 (3.4) 80 (2.9)

KIA/DOW 99 (8.9) 45 (1.7) 144 (5.3)

UNK 43 (3.9) 58 (3.5) 101 (3.7)

Total 1,101 (40.2) 1,635 (59.8) 2,736 (100)

Data are presented as N (%).

RTU: Return To Unit; Role 1-2: Local hospital or other NATO Forward Surgical Team; MTF: Medical
Treatment Facility; REPAT: Direct repatriation out of theatre; KIA/DOW; Killed In Action or Died Of
Wounds; UNK; Unknown; NBI: Disease Non Battle Injury; BC: Battle Casualty.

Tabel 1: Verdeling BC en DNBI naar ontslagbestemming.

Patient category Explosion GSW Other UNK Total

CF 185 (69.0) 40 (15.9) 2 (0.7) 41 (15.3) 268 (24.3)

ANSF 190 (52.8) 154 (42.8) 9 (2.5) 7 (1.9) 360 (32.7)

LN 213 (47.9) 178 (40.1) 48 (10.8) 5 (1.2) 444 (40.3)

Other 16 (55.5) 9 (31.0) 1 (3.4) 3 (10.3) 29 (1.5)

Total 604 (54.9) 381 (34.6) 60 (5.4) 56 (5.1) 1,101 (100)

Data are presented as N (%).

CF: Coalition Forces; ANSF: Afghan National Security Forces; LN: Local National; Other (= OMF:
Opposing Military Forces; CIV: Foreign civilian employee; TERP: Interpreter); UNK: Unknown; GSW:
Gunshot Wounds.

Tabel 2: Oorzaak van verwonding bij BC’s (N = 1,101).

Zo werden oorzaak (“mechanism of
injury”) en gevolg (“type of injury”)
geregistreerd. De BC’s werden
onderverdeeld in zeven groepen, te
weten: NAVO of coalitietroepen
(Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië,
Nederland, Tsjechië en de
Verenigde Staten), Afghaanse
veiligheidstroepen (ANSF = Afghan
National Security Forces, bestaande uit
Afghan National Army, Afghan National
Police, Afghan Security Guard en de
Kandak Amniante Uruzgan),
Afghaanse burgers en “overigen”
(OMF, tolken, burger contractanten en
“onbekenden”). Het relatief lage aantal
Amerikaanse patiënten werd
toegeschreven aan een in de
omgeving aanwezig US Forward
Surgical Team, dat in het algemeen de
zorg voor landgenoten op zich nam.
Het genoemde elektronische
OOR-bestand moest worden
samengesteld uit een groot aantal,
slecht onderling vergelijkbare, vaak
incomplete deelbestanden. Veel van
de ontbrekende informatie is
vervolgens verkregen uit de papieren
medische dossiervoering. Dat
publicatie van deze gegevens langer
dan drie jaar heeft geduurd, moet
mede aan dit tijdrovende werk worden
toegeschreven. Met behulp van SPSS,
versie 20.0 zijn vervolgens analyses
uitgevoerd. Alle beschikbare variabelen
zijn uitgedrukt in absolute en relatieve
frequenties. De onderlinge relaties zijn
berekend met behulp van Pearson's
chi-squared test. Een P-waarde < 0,05
werd als significant beschouwd.

Resultaten
Tussen augustus 2006 en augustus
2010 werden 2.736 patiënten in de
Role 2 (E) MTF NL opgenomen. Het
betrof 40,2% BC’s (N = 1101) en
59,8% DNBI’s (N = 1635). Van de
BC-groep was 95,7% mannelijk
(1054/1101), met een gemiddelde
leeftijd van 24 jaar. De twee genoemde
patiëntgroepen vertoonden duidelijke
verschillen (P < 0,0001) in de
uiteindelijke bestemming. Daarbij is
gekeken naar ontslagcriteria als “killed

in action” (KIA), died of wounds (DOW)
en of patiënten terugkeerden naar huis
of hun eigen eenheid (return to unit
[RTU]), dan wel werden overgeplaatst
naar een lokaal ziekenhuis of een
hoger echelon van militaire zorg.

Battle casualty statistieken
Van de genoemde 1.101 BC’s was
24,3% (268) coalition forces. Die
waren als volgt onderverdeeld:
85 Australiërs (31,7%), 1 Tsjech
(0,4%), 1 Fransman (0,4%), 7 Britten
(2,6%), 157 Nederlanders (58,6%) en
17 Amerikanen (6,3%). De overige
BC’s bestonden uit ANSF (32,7%),
local nationals (40,3%), Opposing
Militant Forces (1,5%), tolken (0,5%),
burgercontractanten (0,3%) en een
kleine groep onbekenden (0,5%).
De bestemmingen na ontslag voor de
verschillende categorieën patiënten
verschilden significant (P<0,0001) van
elkaar. Er waren duidelijke verschillen
tussen de ontslagbestemmingen van
BC’s van respectievelijk de
coalitietroepen, ANSF-personeel en
local nationals (Tabel 1).

Oorzaak van verwondingen
De oorzaak van de verwondingen
(“mechanism of injury”) van de BC’s
van de coalition forces, de ANSF en
local nationals waren verschillend
(P < 0,0001) (Tabel 2). Militairen van
de coalitie waren vaker het slachtoffer

van een explosie (185/268 = 69%), dan
de ANSF (190/360 = 52,8%) en
local nationals (213/444 = 47,9%).
Coalition forces waren relatief minder
vaak het slachtoffer van een
schotverwonding (14,9%) dan de
ANSF (42,8%) en local nationals
(40,1%). Steekverwondingen kwamen
bij local nationals (N = 40) vaker voor
dan bij coalition forces en ANSF.

Lokalisatie van de verwondingen
In totaal hebben 1.037 BC’s
1.687 verwondingen opgelopen,
resulterend in 1,6 verwondingen per
BC. De lokalisatie van de
verwondingen (met uitzondering van
de “unknown” groep [74/1,101]),
resulteerde in 1.037/1.101 unieke
BC’s. Verwondingen aan extremiteiten
kwamen het meest in alle groepen voor
(Tabel 3). Er was een significant
verschil (P < 0,0001) in lokalisatie van
verwondingen. Local nationals
(15,8% [112/710]) hadden meer
thoraxverwondingen dan coalition
forces (7,7% [25/323]). Ook hadden
local nationals meer abdominale
verwondingen (18,5% [131/710]) dan
coalition forces (9% [29/323]) en
Afghan National Security Forces
(10,5% [57/543]).

Discussie
Tussen augustus 2006 en augustus
2010 zijn in totaal 2.736 patiënten
opgenomen. Bij 40% was sprake van
een krijgshandelingsgerelateerde
diagnose (BC). In de overige 60% was
sprake van een DNBI. In de BC-groep
was 24% afkomstig van de coalition
forces, 33% van de ANSF en
40% local nationals. Bijna 70% van
de coalition forces was het slachtoffer
van een vorm van explosie en dat is
hoger dan bij de ANSF (53%) en de
local nationals (48%). De slachtoffers
van deze zogenaamde ‘blast injuries’
waren vaak in een slechte conditie
en merendeels meervoudig gewond.
De lokalisatie van de verwondingen
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Patient
category

Head/Neck Thorax Abdomen Lower Ex Upper Ex
Total wounds

(N = 1037)*
UNK
(N)

Mean wounds
per BC

CF 94 (29.1) 25 (7.7) 29 (9.0) 109 (33.7) 66 (20.4) 323 (220) 48 1.5

ANSF 120 (22.1) 59 (10.9) 57 (10.5) 203 (37.4) 104 (19.2) 543 (346) 14 1.6

LN 113 (15.9) 112 (15.8) 131 (18.5) 208 (29.3) 146 (20.6) 710 (436) 8 1.6

Other 6 (14.6) 9 (22.0) 3 (7.3) 11 (26.8) 12 (29.2) 41 (19) 4 2.2

Total 333 (20.5) 205 (12.6) 220 (13.6) 531 (32.8) 328 (20.3) 1,617 (1037)
*

74 1.6

Data are presented as N (%) unless otherwise indicated.

CF: Coalition Forces; ANSF: Afghan National Security Forces; LN: Local National; Other (= OMF: Opposing Military Forces; CIV: Foreign civilian employee:
TERP: Interpreter; UNK: Unknown); Lower Ex: Lower Extremity; Upper Ex: Upper Extremity; BC: Battle Casualty.

* The anatomical distribution of wounds (excluded the unknown cases), mean is calculated without the unknown cases.

Tabel 3: Lokalisatie van de verwonding (N = 1,037).

Campaign GSW Explosion

Civil war
10

91 9

WWI
11

65 35

WWII
11

27 73

Korea
12

31 69

Vietnam
13

35 65

OEF/OIF Owens et al.
6

19 81

OEF/OIF Belmont et al.
3

23 77

Current study* 16 69

GSW: Indicates Gunshot Wound; WWI: World War I; WWII: World War II;
OEF: Operation Enduring Freedom; OIF: Operation Iraqi Freedom.

* Percentages do not add up to 100%, other/unknown cases 15%.

Tabel 4: Oorzaak van verwonding bij CF per gewapend conflict (%).

WWII
11

Korea
12

Vietnam
13

OIF/OEF Owens et al.
10

OEF/OIF Belmont et al.
3

Current study

Head and neck 21 21.4 16 30.0 36.2 29.1

Thorax 13.9 9.9 13.4 5.9 7.5 7.7

Abdomen 8 8.4 9.4 9.4 6.9 9

Extremities 58 60.2 61.1 54.5 49.4 54.1

WWII: Indicates World War II; OEF: Operation Enduring Freedom; OIF: Operation Iraqi Freedom.

Tabel 5: Lokalisatie van de verwonding bij CF per gewapend conflict (%).

verschilt van bevindingen in eerdere
conflicten (Tabel 4 en 5).
Er is een duidelijke toename van
verwondingen in het hoofd-halsgebied
en een afname van thoracale
verwondingen. Deze bevindingen
komen overeen met publicaties van
Belmont

3
, Owens

6
en eerdere

rapporten uit Irak en Afghanistan
7-9

.
Deze veranderingen in lokalisatie van
de verwonding moeten worden
toegeschreven aan het toegenomen
gebruik van IED’s en het dragen van
beter beschermende uitrusting

10-13
.

De meeste dodelijke slachtoffers van
een modern conflict overlijden voordat
ze het ziekenhuis bereiken

14
. De

meeste verwondingen van deze
categorie patiënten zijn direct dodelijk.
Onze pogingen om het aantal van dit
soort dodelijke slachtoffers te verlagen
zullen zich dus vooral moeten richten
op preventie. Om de uitkomst van zorg

van niet direct dodelijke slachtoffers te
verbeteren, zullen we onze aandacht
nog meer moeten richten op de eerste,
vaak essentiële “platina” 10 minuten,
door middel van vroegtijdige
bloedstelping, verbeterde
luchtweghandelingen (en daarna een
snellere afvoer). Clarke en Davis

15

stellen voor om ernstig gewonde BC’s
te laten ophalen door speciale
prehospitale teams en de slachtoffers
direct af te voeren naar het meest
geschikte echelon van zorg in de regio
en daarbij zo nodig een Role 2 MTF
over te slaan. Veel van de
mogelijkheden om de uitkomst voor
BC’s verder te verbeteren lijken in deze
prehospitale fase te liggen

16,17
.

Oorlogsverwondingen verschillen sterk
van de letsels in een civiele omgeving.
Chirurgen raken in toenemende mate
gespecialiseerd. Een uitgezonden

over vele, deels sterk
verschillende
vaardigheden, die hij
moet verwerven en
vervolgens ook
behouden. Een
gebrek aan
noodzakelijke
vaardigheden kan
leiden tot onnodig
hoge morbiditeit en
mortaliteit van BC’s.
Dit sluit aan bij de
recente discussies
over het trainen en
opleiden van militair
chirurgen

18-22
. Veel

Nederlandse militair
chirurgen en

anesthesiologen werken in een
traumacentrum

23
en hebben daar

regelmatig te maken met meervoudig
gewonde patiënten met een
Injury Severity Score (ISS) > 16.
Deze ervaringen waren nuttig bij de
opvang en behandeling van ernstig
gewonde patiënten in Uruzgan.
Sinds enige tijd volgen alle
Nederlandse militair chirurgen de
Definitive Surgical Trauma Care cursus
(DSTC

®
, www.dstc-datc.nl) en alle

anesthesiologen de Definitive
Anaesthetic Trauma Course (DATC).
Beide meerdaagse cursussen richten
zich niet alleen op algemeen
traumachirurgische en orthopedische
letsels, maar ook op noodzakelijke
thoraxchirurgische, vaatchirurgische,
urologische, neurochirurgische en
kindergeneeskundige onderwerpen

24
.

Penetrerende letsels zijn in Nederland
relatief zeldzaam. De mogelijkheid om
militair chirurgische teams een stage in
een traumacentrum in het buitenland,
met meer ervaring met dit soort letsels,
te laten volgen, wordt momenteel
onderzocht en mogelijk in 2015
geïmplementeerd. Retrospectieve,
beschrijvende studies als de onze zijn
gevoelig voor bias. Alleen al de
gebruikte definities voor een BC
kunnen de gevonden resultaten
beïnvloed hebben. Het duidelijk
beschrijven van de bestudeerde
populatie is essentieel om betrouwbare
vergelijkingen te maken en bruikbare
conclusies te kunnen formuleren.
Deze betrouwbaarheid ontbreekt vaak.
Zo zal het wel of niet includeren van
KIA’s, RTU en DNBI in bestudeerde
cohorten grote invloed hebben op

militair chirurg moet echter beschikken
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S U M M A R Ygerapporteerde getallen
3
. In onze

studie zijn alle steekverwondingen
geregistreerd als BC en dat kan tot
gevolg hebben gehad dat het aantal
local nationals dat als BC is
opgenomen, relatief te hoog is. De
ernst van de verwondingen in onze
studie werd niet uitgedrukt in een
waarde van een gevalideerd
scoringssysteem, zoals de
Abbreviated Injury Scale (AIS)

25
of

de ISS
26

. Diaz
27

beschreef een cohort
over de periode augustus 2006 -
augustus 2007, waarbij voor alle
patiënten een ISS werd berekend.
De gemiddelde ISS voor de BC’s
was 9, met een standaarddeviatie
van ± 9. Voor DNBI was die ISS
gemiddeld 7. Deze getallen geven een
redelijke indruk over de ernst van de
verwondingen die in vier jaar Uruzgan
zijn gezien. Het werk in een Role 2
veldhospitaal is moeilijk te vergelijken
met een civiele situatie, maar de mate
van confrontatie met ernstig gewonde
patiënten komt globaal overeen met
een level 1 traumacentrum in
Nederland

23
. In twee periodes van

2 jaar werden in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht ongeveer
duizend traumapatiënten
opgenomen

23
. De gemiddelde ISS van

deze patiëntengroep was 11. Tussen
2004 en 2006 werd in het Trauma
Centrum West een ISS van
gemiddeld 7,2 vastgesteld

28,29
.

Een belangrijke beperking in onze
studie was het ontbreken van een
gestandaardiseerd, prospectief
traumaregistratiesysteem in Uruzgan.
Dat heeft tot gevolg gehad dat
informatie soms incompleet en ook
niet meer te achterhalen was. Dat
probleem is ook door andere auteurs
onderkend en daarom is in de USA in
2004 het Joint Theatre Trauma
Registry opgezet

30,31
. Het lijkt wenselijk

dat er een NAVO-breed
registratiesysteem komt.

Conclusie
De bevindingen van 4 jaar Role 2 in
Uruzgan komen overeen met eerdere
publicaties van coalitiegenoten. Er zijn
verschillen met conflicten uit het
verleden. Zo is het aantal
verwondingen in het hoofd-halsgebied
en aan de extremiteiten groter en zijn
er minder thoraxletsels. Het gebruik
van IED’s is een relatief nieuw
fenomeen en kan daar, in combinatie
met het beschikbaar zijn van betere
beschermende kleding, een verklaring
voor zijn. De uitgezonden chirurgische
teams waren voorbereid en hebben
onder hoge druk en lastige
omstandigheden gefunctioneerd.

INCIDENCE AND EPIDEMIOLOGY
OF CASUALTIES TREATED AT THE
DUTCH ROLE 2 ENHANCED
MEDICAL TREATMENT FACILITY
AT MULTI NATIONAL BASE
TARIN KOWT, AFGHANISTAN IN
THE PERIOD 2006-2010
Background: To improve care for the
injured service member, we have
analyzed battle casualty patterns and
mechanisms. This study is the first
documented report of wounding
patterns and mechanisms of battle
casualties treated at the Dutch Role 2
Enhanced Medical Treatment Facility
(Role 2 MTF NL) at Multi National Base
Tarin Kowt, Uruzgan, Afghanistan.
Methods: Participants were selected
from the trauma registry at Role 2
MTF NL, where they fitted the criteria
battle casualty and disease non battle
injury between August 2006 and
August 2010.
Results: The trauma registry query
resulted in 2,736 casualties, of which
60% (1,635/2,736) were classified as
disease non-battle casualties and
40% (1,101/2,736) as battle casualties.
The battle casualties sustained
1,617 combat wounds, resulting in
1.6 wounds per battle casualty, these
injuries predominately were caused by
explosions (55%) and gunshots (35%).
The wounding pattern was as follows:
head and neck (21%), thorax (13%),
abdomen (14%), upper extremity
(20%) and lower extremity (33%).
Conclusions: The wounding patterns
seen at the Dutch Role 2 MTF at
Multi National Base Tarin Kowt
resemble the patterns as recorded by
other coalition partners. The wounding
patterns differ with previous conflicts:
a greater proportion of head and neck
wounds, and a lower proportion of
truncal wounds.
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door kapitein
M.M.P. (Milène) van Winden MSc

Afb. 1 en 2: De YPR-GWT (afb. 1) wordt vervangen door de Boxer AMB (afb. 2).

Instroom Boxer Ambulance (AMB) -
gewondentransportvoertuig

De Geneeskundige Dienst van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) heeft lang moeten wachten op de
vervanging van de YPR-GWT (gewondentransport) uitvoering, maar thans is de vervanging een feit. De YPR-GWT zal
plaats moeten maken voor de Boxer Ambulance (AMB) - gewondentransportvoertuig, die gefaseerd vanaf 2014 zal
worden ingevoerd. De trouwe YPR-GWT uit de jaren zeventig kan niet meer meekomen met het veranderde
landoptreden en voldoet niet meer aan de specifieke eisen die aan een militair geneeskundig voertuig moeten
worden gesteld. De vervanging is dan ook een absolute noodzaak.

Het Boxer-project loopt al een aantal
jaren. In 2003 werd het eerste
prototype van de ambulanceversie
gepresenteerd. In de afgelopen
tien jaar zijn veel wijzigingen en
aanpassingen doorgevoerd en is het

complete voertuig uitvoerig op velerlei
terreinen getest. Het uiteindelijke
resultaat mag er dan ook zijn; een
resultaat waar men trots op kan zijn.
De gebruikersproef die in december
2013 heeft plaatsgevonden te

Güz Altmark in Duitsland, heeft dat
ook bevestigd. Het voertuig is zeer
terreinwaardig en biedt een goede
werkruimte en bescherming voor de
bemanning en de patiënt(en). De keuze
voor de benaming Boxer AMB ten
opzichte van de YPR-GWT is gemaakt
om aan te duiden dat het voertuig meer
is dan alleen maar een
gewondentransportvoertuig.

De op het voertuig aanwezige
geneeskundig verzorger (algemeen
militair verpleegkundige (AMV’er))
heeft, door de grotere ruimte en
aanwezige middelen, meer
behandelmogelijkheden. De uitrusting
is zo geplaatst dat de AMV’er vanuit
zijn/haar zitpositie tijdens een
verplaatsing, alle noodzakelijke
middelen binnen handbereik heeft.
De uitrusting is ook ergonomische
ingedeeld. Deze eisen hebben ervoor
gezorgd dat de Boxer AMB afwijkt van
de andere versies van de Boxers die
bij de Koninklijke Landmacht zullen
worden ingevoerd en ook zelfs afwijkt
van de Duitse versie van de Boxer
ambulance. De Duitsers hebben
andere eisen gesteld.

Opvallende afwijkingen zijn dat de
Boxer AMB is verhoogd en de
voertuigcommandant gepositioneerd is
achter de bestuurder ten gunste van de
plaats van de verpleegkundige. In de
Boxer AMB is voldoende ruimte voor
de persoonsgebonden uitrusting van
de bemanning en is rekening
gehouden met de uitrusting van de
gewonde(n). De Boxer AMB is
regelmatig getest door diverse
gebruikers. Op deze manier is zoveel
mogelijk rekening gehouden met eisen
en wensen van de gebruikers.

Stafofficier materieelexpertise militair
geneeskundige dienst KL.
Kennis- en Trainingscentrum Geneeskundige
Dienst Koninklijke Landmacht,
Korporaal Van Oudheusdenkazerne, Hilversum.
Foto’s: Ministerie van Defensie;
sergeant-majoor Gerben van Es.
Artikel ontvangen juli 2014.
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Afb. 3: Ruimte voor drie liggende of zeven zittende gewonden. Combinaties zijn ook mogelijk.

Afb. 4 en 5: De Boxer AMB heeft een elektrisch stretchersysteem.

Naast deze verbeteringen is de
Boxer AMB uitgevoerd met goede
klimaatbeheersing; dit houdt in dat
een regelbare binnentemperatuur van
+16 °C tot +35 °C mogelijk is, ook
onder extreme buitentemperaturen
(koude en hitte).

Voor de verlichting is rekening
gehouden met verduistering,
dimbaarheid en verlichting met spots.
De spots kunnen op de gewonde(n)
gericht worden en bieden daarmee
goede werkverlichting voor de
verpleegkundige.

Een warmtebeeldcamera bij de
voertuigcommandant, maakt ook het
rijden mogelijk onder omstandigheden
met slecht zicht. De Boxer heeft
eveneens een camera achter het
voertuig voor het veilig kunnen openen
van het achterluik.

Het voertuig beschikt voorts over een
uitstekende geluidsisolatie waardoor
men tijdens het rijden ook zonder het
gebruik van headsets goed
verstaanbaar is, met name achterin bij
de gewonde(n) en verpleegkundige is
dit zeer prettig.

De Boxer AMB heeft een elektrisch
stretchersysteem dat aan hoofd- en
voeteneinde bedienbaar is. Het
stretchersysteem werkt als lift voor het
beladen van liggende gewonden
linksboven en rechtsboven, hetgeen in
deze posities veel spierkracht scheelt,
iets waar de Duitse collega’s zeer over
te spreken zijn. In hun versie van de
Boxer ambulance is namelijk geen
elektrisch liftsysteem aanwezig. Ook is
gedacht aan een noodsysteem voor de
stretcher bij stroomuitval.

Voor het terreinrijden is het voertuig
uitgerust met een Centraal Banden
Oppomp Systeem (CBOS).

De Boxer AMB kan maximaal
drie liggende of zeven zittende
patiënten, of een combinatie van
twee liggende en drie zittende
patiënten, of een liggende en
vier zittende patiënten vervoeren.
Uiteraard moet bij een
gewondenmelding altijd rekening
worden gehouden met de prioriteit van
behandeling van de gewonden. Er is
één verpleegkundige op het voertuig
ingedeeld en daarom kan dus altijd
maar eenmaal een T1 (Prio1) gewonde
vervoerd worden (een AMV’er heeft
daar zijn/haar handen vol aan).

In totaal zullen 52 Boxers AMB
instromen, waarvan er 48 gelijkelijk
worden ingedeeld bij de
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Afmeting en gewicht

Lengte 7,93 meter met rek voor camouflagenetten 8,6 meter

Breedte 3 meter met spiegels 3,37 meter

Hoogte 2,91 meter (zonder zwaailicht)

Gewicht 35 ton beladen

Prestaties

Snelheid begrenst 80 kilometer per uur

Max. snelheid 103 kilometer per uur

Klimvermogen 60%

Dwarshelling 30%

Opstapvermogen 0,8 meter

Waden 1,5 meter

Draaicirkel 13 meter

Technische informatie

Motor diesel 539 kilowatt

Koppel 2.700 Nm bij 1450 toeren per minuut

Versnellingsbak 7-traps automaat

Aandrijving permanente 8-wielaandrijving (8x8)

Actieradius 1.050 kilometer per uur (verharde weg)

Tankinhoud:

- Voorste tank

- Achterste tank

- Voorraad tank

280 liter

238 liter

40 liter

Bescherming

Rondom bescherming tegen 14,5 mm munitie

Bescherming tegen 30 mm munitie frontaal

Bescherming tegen bomblets
a
, artillerieprojectielen en hoge mijnbescherming

Frontale bescherming tegen antitankwapens, zoals de Panzerfaust
b

en de RPG-7
c

Vloerconstructie tegen mijninslag

Schuine vormen tegen radardetectie

Bescherming onder Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire
omstandigheden (CBRN)

Extra bepantsering mogelijk

a Fragmentatiebom, -granaat
b

Draagbaar antitankwapen
c

Draagbare antitankgranaatwerper

Tabel 1: Specificaties van de Boxer AMB.

13 en de 43 Gemechaniseerde
Brigade. Vier voertuigen zijn bestemd
voor opleiding en training.

De instroom bij de
13 en 43 Geneeskundige Compagnie
staat gepland vanaf medio 2014.
De instroom zal geleidelijk
plaatsvinden en het kan daardoor
ruim een jaar duren voordat alle
YPR’n GWT zijn vervangen.

De eerste drie Boxers AMB zijn al
geleverd en wel op 25 juni 2014 aan
13 Geneeskundige Compagnie te
Oirschot.

FORMAL HANDOVER OF FIRST
NETHERLANDS BOXER
AMBULANCE
The first batch of Boxer armored
8×8 vehicles have entered into service
in the heart of Dutch units in its version
“Boxer Ambulance”. It is destined to
replace the chained YPR Medical
within the 13th Medical Company
from Oirschot. The Netherlands have
ordered 200 units of the Boxer in
5 different versions:
- 60 Boxer Command vehicles,
- 52 Boxer Ambulance,
- 53 Engineering,
- 27 Cargo and
- 8 Driver Training vehicles.

Noot:
1. De Boxer Ambulance valt niet onder de

Nederlandse ambulancewetgeving. Deze
wetgeving stelt eisen aan personeel en
materieel waar binnen het optreden van de
Koninklijke Landmacht niet aan kan worden
voldaan door haar wijze van optreden.

Afb. 6 en 7: De Boxer AMB voldoet aan de
huidige operationele eisen.
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Reorganisatie Militaire Gezondheidszorg

Oprichting Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Voortgang reorganisatie

Nummer 12, mei 2014

Bericht Commandant DGO

Beste collega’s,

Na overleg met de Hoofd Directeur Personeel kan ik het
volgende zeggen over de voortgang van Commissie Leijh:
Na eerdere formele vaststelling met de bonden van het
geneeskundige voorzieningen niveau

1
is een tweede rapport

van Commissie Leijh verschenen. In dit rapport heeft de
commissie het geneeskundig voorzieningenniveau afgezet
tegen de reorganisatieplannen van de Defensie
Gezondheidszorg Organisatie (DGO). Deze week is het
rapport in een zeer constructief overleg besproken met de
bonden.

Op basis van de discussie over dit rapport hebben Defensie
en de bonden elkaar gevonden en ligt er een basis om er
samen uit te komen.

Het afgesproken vervolgproces is als volgt:
- Het rapport wordt op een aantal details nog aangepast

- Het rapport wordt daarna, ter vaststelling, aan de bonden
aangeboden

- Hierbij wordt afgestemd welke reorganisaties met welk
tempo door kunnen

- Tevens is afgesproken dat de DGO z.s.m. kan starten
met het verbeteren en borgen van het kwaliteitssysteem

Wanneer we het formele reorganisatietraject kunnen
hervatten is nu nog niet bekend. Zeker is wel dat als ik
nieuws met jullie kan delen, ik dat zeker zal doen.

Brigade-generaal-arts Johan de Graaf

MGLC per 1 juni gereorganiseerd
Vrijdag 16 mei is door de bonden ingestemd met het
BCO3-overleg (procestoetsing) van het Militair
Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC). Behalve een
paar adviezen, die ter plaatse zijn overgenomen, is het
proces goedgekeurd. Dit betekent dat de eerste stappen tot
definitieve plaatsing kunnen worden gezet. De
oprichtingsdatum van het MGLC is 01-06-2014.

Noot:
1. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Herinrichting/Herinrichting.aspx

Reorganisatie Militaire Gezondheidszorg

Oprichting Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Voortgang reorganisatie

Nummer 13, juli 2014

Beste collega’s,

De afgelopen maanden heeft overleg plaatsgevonden
tussen de Centrale van Overheidspersoneel en de
commissie Leijh. Het overleg was bedoeld om de
voorgenomen reorganisaties van de Defensie
Gezondheidszorg Organisatie (DGO) te toetsen aan het
eerder vastgestelde geneeskundige voorzieningenniveau

1
.

Deze toets heeft geresulteerd in aanbevelingen
2

over de
voorgenomen reorganisaties binnen het geneeskundig
functiegebied. Het rapport is op 15 juli jl. besproken in de
Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid, waarbij de
aanbevelingen in goed overleg zijn vastgesteld.

Dat betekent dat het reorganisatieproces militaire
gezondheidszorg weer wordt hervat. De
reorganisatieplannen van het Instituut Defensie
Gezondheidszorg Organisatie (IDGO) en het
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en
Gezondheid (CEAG) kunnen worden voortgezet zonder
wijzigingen. Voor het Eerstelijns Gezondheidzorg Bedrijf
(EGB) moet het plan worden aangepast, e.e.a. in
samenspraak met de Tijdelijke Reorganisatie
MedezeggingsschapsCommissie (TRMC). Voor de

Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD) geldt dat het plan
niet hoeft te worden aangepast. Wel ontstaat een nieuwe
afdeling die zich bezighoudt met functiegeschiktheid. In het
rapport Leijh wordt namelijk gesteld dat er een nadrukkelijke
scheiding moet zijn tussen de beoordeling van de
kortetermijninzetbaarheid (Medische Zorgteams (MZT’s)),
de functiegeschiktheid (nieuwe afdeling) en de dienst-
geschiktheid (Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB)).

Er kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan
over de individuele consequenties van de wijzigingen.
Natuurlijk gaan wij er alles aan doen om de plannen zo
snel als mogelijk uit te werken aan de hand van de
aanbevelingen.

Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan over het
verwijsbeleid. Ook hiervoor wordt een verdere uitwerking
gemaakt. Daarnaast zullen wijzigingen optreden in de
governance binnen de militaire gezondheidszorg.

In deze nieuwsbrief geven we een samenvatting van de
aanbevelingen, in relatie tot de DGO-reorganisatietrajecten.

Brigade-generaal-arts Johan de Graaf
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IDGO
De aanbevelingen hebben geen invloed op het bestaande
Voorlopig Reorganisatie Plan (VRP) van het IDGO. Deze
reorganisatie wordt dan ook vooralsnog ongewijzigd
voortgezet. Er wordt een formeel overleg gepland met de
TRMC van het IDGO. Daarna wordt het VRP aangeboden
aan de werkgroep Reorganisatie (REO) voor de behandeling
op 2 september aanstaande.

CEAG
In de zomer van vorig jaar is het reorganisatieplan voor het
CEAG definitief geworden. Op basis van het Definitieve
Reorganisatie Plan (DRP) is een Personeelsvullingsplan
(PVP) opgesteld. Dit plan wordt na goedkeuring in de
begeleidingscommissies (BCO’s) uitgevoerd.

EGB
Voor de oprichting van het EGB zijn diverse aanbevelingen
gedaan:

Bedrijfsgeneeskundige Entiteit (BE)
De eerste aanbeveling is dat het EGB zich uitsluitend moet
richten op de belastbaarheid en inzetbaarheid van militairen.
Het gevolg daarvan is dat keuringen met een
rechtspositioneel karakter zoals dienst- en
functiegeschiktheid niet worden ondergebracht bij het EGB.
Hiervoor wordt een zelfstandige BE opgericht en
ondergebracht bij het CEAG. Voor deze entiteit wordt
formatie beschikbaar gesteld. De oprichting van de BE wordt
gelijktijdig opgelopen met de oprichting van het EGB.
Binnen het EGB blijft de uitvoering van de individuele
bedrijfsgeneeskundige zorg voor militairen (geïntegreerde
zorg) en burgermedewerkers zoals voorzien.

Zorg op buitenlandlocaties
Een derde aanbeveling is dat de zorg op de buitenlandse
locaties Mons en Münster moet worden voortgezet.
Capaciteit hiervoor moet nog worden gevonden. Dit zal
verder worden uitgewerkt. Weliswaar geen buitenlandlocatie,
maar het vorenstaande geldt ook voor Brunssum.

Locatie De Peel
Bij de oprichting van het EGB was op De Peel geen
gezondheidscentrum voorzien. Omdat deze locatie op meer
dan 10 kilometer reisafstand ligt van het dichtstbijzijnde
gezondheidscentrum en op de Peel intussen zo’n
600 medewerkers werkzaam zijn, moeten alsnog
voorzieningen worden getroffen. Hoe daar invulling aan
wordt gegeven staat nog niet vast. Dat wordt de komende
periode uitgewerkt en afgestemd met de TRMC.

Kwaliteit van zorg
De kwaliteit van zorg is door de vakbonden aangemerkt
als belangrijke randvoorwaarde. Om die reden wordt de
Coördinatie Expertise EerstelijnsZorg (CEEZ) van het
EGB als black box beschouwd en als zodanig ingericht,
vooruitlopend op de oprichting van het EGB. Deze functies
mogen in overleg met de vertegenwoordigers van de
vakcentrales worden gevuld. Dit komt tegemoet aan de
opmerking van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg
(IMG) over de beheersing van de zorgkwaliteit gedurende de
transitie naar het EGB.

DTD
Voor de oprichting van de DTD is aanbevolen de
Dental Trucks (tandartsbussen) als randvoorwaarde

voor de oprichting te hanteren.
Hoe hier invulling aan wordt gegeven wordt nu onderzocht,
in afstemming met de TRMC. Een gedachte is de DTD
gefaseerd op te richten onder eenhoofdige leiding met
één kwaliteitssysteem. Op deze wijze kan er worden
doorgewerkt met de bestaande organisatie tot er
tandartsbussen beschikbaar zijn. Deze ideeën worden
verder onderzocht en besproken met de leden van de
TRMC. De koppeling van de oprichting van de DTD en het
EGB is gelegen in het feit dat de staf van het EGB de DTD
zal gaan ondersteunen.
Ondertussen worden de investeringsreeksen voor de
drie bussen in lijn gebracht met de plannen. Bezien wordt
of er nog aanvullende maatregelen benodigd zijn om de
levering van de bussen te kunnen versnellen.

Tweedelijns zorg
Vooralsnog zijn er geen aanbevelingen gedaan voor de
organisaties van de tweedelijnszorginstellingen
Centraal Militair Hospitaal (CMH), Militair Geestelijke
Gezondheidszorg (MGGZ), Militair Revalidatie Centrum
(MRC) of Instituut samenwerking Defensie en
Relatieziekenhuizen (IDR).

Governance
De bestuurlijke en uitvoerende rol van Hoogste Medische
Autoriteit (HMA) en Commandant DGO moet beter worden
gescheiden. Er is overeengekomen dat de Hoofddirectie
Personeel (HDP) (formatieneutraal) zal worden uitgebreid
met gezondheidszorgexpertise ter ondersteuning van de
HMA-rol, waarmee een scheiding in de dubbelrol van HMA
en C-DGO wordt aangebracht. De nadere uitwerking volgt
op korte termijn.

Re-integratie, verwijsbeleid en declaratie(gedrag)
De commissie Leijh heeft aanbevelingen gedaan voor de
herziening van de re-integratieketen. Hiervoor is al een
werkgroep gestart onder leiding van de HDP waaraan de
DGO deelneemt.
Voor het verwijsbeleid is gesteld dat de civiele consumptie
beter moet worden beheerst en dat daar duidelijke regels en
richtlijnen moeten komen. Daarnaast achten de centrales het
van groot belang dat er adequaat en zorgvuldig wordt
gedeclareerd, waarbij de zorginkomsten ten goede moeten
komen aan de reguliere militaire zorgverlening.

Tot slot
Het zal duidelijk zijn dat we zeer content mogen zijn met de
constructieve opstelling van de centrales, het positieve
resultaat van het overleg en de hernieuwde start van de
reorganisatietrajecten. Het voorzieningenniveau is
vastgesteld en de plannen zijn getoetst, waarmee ons stelsel
van militaire gezondheidszorg voor de toekomst is
gevalideerd. Dit betekent niet dat we nu klaar zijn. Er moet
immers de komende tijd nog veel werk worden verzet. In
goed overleg met de TRMC’n en het georganiseerd overleg
werken wij de aanbevelingen uit en worden plannen waar
nodig aangepast.

Indien er nieuwe informatie over verdere uitwerkingen van
de plannen beschikbaar komt, dan wordt die uiteraard via
deze nieuwsbrief en intranet bekend gesteld.

Colofon

Dit is een uitgifte van het programmabureau Defensie Gezondheidszorg Organisatie.
Contactpersoon: Paulien Burema (p.burema@mindef.nl)

Noten:
1.http://intranet.mindef.nl/cdc/images/1400092%20-%20AP%20(Inventarisatie%20Geneeskundig%20Voorzieningenniveau)_tcm4-1142800_tcm4-1161693.pdf
2.http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2014/juli/reorganisaties_in_geneeskundig_veld_kunnen_verder.aspx
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg

Nummer 5, mei 2014

Ondertekening alliantie met RIVM
Met de ondertekening van de alliantie met het RIVM op 2 mei jl., is
vastgelegd dat het RIVM voor het Coördinatiecentrum Expertise
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) epidemiologisch
onderzoek gaat uitvoeren en aan projecten gaat werken gericht op
de bescherming en gezondheid van militairen (Force Health
Protection. Ook kan het RIVM gevraagd worden chemische,
(micro)biologische en stralingsrisico's te beoordelen op
gezondheidseffecten voor militairen. Daarnaast biedt de
samenwerking kansen voor de uitwisseling van kennis en ervaring.
Het CEAG is expert op het gebied van mogelijke
gezondheidseffecten van uitzending zoals werken met straling en
giftige stoffen. Het RIVM kan het CEAG helpen bij het uitbreiden
van het kennisdomein.

De uitvoering van het Functie Geschiktheid Advies (FGA) voor
burgerpersoneel verandert m.i.v. 15 mei
Met ingang van 15 mei is de uitvoering van het Functie
Geschiktheid Advies (FGA) voor burgerpersoneel veranderd. Deze
aanpassing heeft overigens geen rechtspositionele consequenties
voor de burgermedewerker. De manier waarop het FGA wordt
aangevraagd blijft gelijk en ook het geven van de uitslag verandert
niet. Het FGA is een re-integratie-instrument dat door de
commandant of werkgever kan worden ingezet ingeval van
langdurig ziekteverzuim van een burgermedewerker. In de regel
wordt het FGA aangevraagd tussen de 6e en 12e maand
ziekteverzuim indien verwacht wordt dat het ziekteverzuim over het
1e ziektejaar heen gaat of als de prognose t.a.v. werkhervatting van
het eigen werk ‘ongunstig’ is. De FGA-procedure bestaat inhoudelijk
uit 2 delen; het geneeskundig onderzoek en aansluitend het
arbeidsdeskundig onderzoek. Tot op heden werd het FGA in zijn
geheel door het bedrijf voor Bijzondere Medische Beoordelingen
(BMB) uitgevoerd, vanaf 15 mei zal het geneeskundig onderzoek
plaatsvinden bij het CEAG door de bedrijfsarts van de werknemer.
De arbeidsdeskundige van BMB stelt een advies op dat incl. de
uitslag van het FGA aan de commandant of werkgever (aanvrager)
wordt verzonden. Het arbeidsdeskundig onderzoek en het geven
van de uitslag blijft ongewijzigd en valt onder verantwoordelijkheid
van het BMB.

Problemen met GIDS versie 3.3
Sinds de invoering van GIDS versie 3.3. zijn er problemen
geconstateerd zoals verstoringen rondom printers, verwijsbrieven
en performance problemen. Een groot deel van deze verstoringen
is inmiddels opgelost. De overige problemen, waaronder de
verstoring t.a.v. verwijsbrieven, worden nu door de
beheerorganisatie geanalyseerd en er wordt naar een oplossing
gezocht. Nieuwe knelpunten moeten door de GIDS-gebruikers via
de Service Desk Defensie (SDD) ingediend worden zodat deze
adequaat opgelost kunnen worden. Meer informatie over de
problematiek is via bijgevoegde link1 na te lezen.

Onderzoek Battle Field Casualties Nederland (BFC-NL)
Het Battle Field Casualties (BFC) onderzoek betreft een studie naar
oorlogsverwondingen in Afghanistan. Deze studie is een
samenwerking tussen overwegend chirurgische en
revalidatiegeneeskundige specialisten van het Centraal Militair
Hospitaal (CMH) en relatieziekenhuizen. De studie richt zich op alle
Nederlandse militairen die in de periode van 1 augustus 2006 tot
1 augustus 2010 in Afghanistan gewond zijn geraakt en zijn
gerepatrieerd. Bij het onderzoek wordt de hele zorgketen; vanaf het
opwerktraject, de prehospitale zorg, chirurgische ingrepen in het
uitzendgebied, de repatriëring, postoperatieve behandelingen en
het revalidatietraject tot en met de nazorg betrokken. De uitkomsten
van het onderzoek worden gebruikt om daar waar nodig
verbeteringen in de keten aan te kunnen brengen voor toekomstige
missies. Het onderzoek richt zich niet alleen op militairen die
gewond geraakt zijn. Er wordt nl. ook een controlegroep gevolgd,
van militairen die zonder letsel zijn teruggekomen. Voor deze laatst
genoemde groep worden nog deelnemers gezocht. Meer informatie
over het onderzoek is via internet te vinden: www.bfcnl.nl. Als u wilt
deelnemen aan het onderzoek kunt u zich aanmelden door een
e-mail te sturen naar bfc@lumc.nl

Workshop Military Medical Ethics
Van 23 tot 27 april werd in Zwitserland de vierde ‘ Workshop on
Military Medical Ethics’ gehouden. De workshop werd
georganiseerd door het International Committee on Military
Medicine (ICMM). De onderwerpen die in de workshop aan de orde
kwamen waren o.a. medische neutraliteit in theorie en praktijk,
ethische en juridische aspecten van leeftijdsbepaling gedurende
missies en ethische aspecten bij rampen (o.a. over hulpverlening
aan burgerslachtoffers door hulpverleningsorganisaties zoals het
Rode Kruis). Vanuit staf DGO heeft de heer Van Wissen de
workshop bijgewoond en hij zal de leerpunten en inzichten
doorgeleiden naar de AMA en AMV-opleiding, t.b.v. de lessen
humanitair oorlogsrecht.

Gezondheidsadvies Niger in het kader van ACOTA
Er is een nieuw gezondheidsadvies t.b.v. Niger2 verschenen,
opgesteld in het kader van The Africa Contingency Operations
Training and Assistance (ACOTA). Het al bestaande advies voor
Niger in het kader van Flintlock blijft ook van kracht. Alle
gezondheidsadviezen zijn terug te vinden op bijgevoegde
intranetpagina3.

Informatiepagina over niet-ioniserende straling
Bij het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en
Gezondheid (CEAG) komen regelmatig vragen binnen over de
invloed van zgn. elektromagnetische velden (bijv. Wifi) op de
gezondheid. Het cluster Stralingshygiëne van het CEAG heeft een
informatiepagina op intranet ingericht over niet-ioniserende straling
(ook wel elektromagnetische straling genoemd). Op deze pagina is
de wet- en regelgeving met o.a. minimumvoorschriften m.b.t.
veiligheid terug te vinden, maar er zijn ook diverse publicaties
geplaatst, bijv. kennisberichten van het kennisplatform
elektromagnetische velden. Daarop is bijvoorbeeld te lezen dat bij
apparatuur waarbij relatief kleine elektromotoren of transformatoren
worden toegepast, zoals bijv. computers, de sterkte van deze
elektromagnetische velden verwaarloosbaar klein is3.

Alfabetisch register voor startpagina Veiligheid en Arbo
Aan de startpagina Veiligheid en Arbo is een alfabetisch register
toegevoegd zodat de onderwerpen op het gebied van veiligheid en
arbo beter teruggevonden kunnen worden5. Eventuele aanvullingen
op dit register kunnen per e-mail doorgegeven worden aan
Marianne Kranenborg (m.kranenborg@mindef.nl).

Rapport Gezondheidsraad: ‘Nevenbevindingen bij diagnostiek
in de patiëntenzorg’
Door verregaande ontwikkelingen op het gebied van
beeldvormende technieken en genetisch onderzoek kunnen bij
diagnostisch onderzoek medische bevindingen aan het licht komen
die los staan van de hulpvraag of klacht(en) waarmee de patiënt bij
een arts komt. Dergelijke nevenbevindingen kunnen voor- en
nadelen hebben. Als een gezondheidsrisico of aandoening te
voorkómen of goed te behandelen is, kunnen patiënten er baat bij
hebben. Als dit niet het geval is en de ziekte niet of slechts beperkt
behandeld kan worden, worden zowel de arts als de patiënt
geconfronteerd met onzekerheid. De onderzoekscommissie van de
Gezondheidsraad heeft dit fenomeen onderzocht en constateert dat
er meer aandacht moet komen voor de problematiek van
nevenbevindingen en hoe daarmee om te gaan. In het advies
worden aanbevelingen gedaan hoe de verschillende partijen dienen
in te spelen op het verschijnsel nevenbevindingen. Beroepsgroepen
moeten richtlijnen ontwikkelen hoe om te gaan met
nevenbevindingen en situaties identificeren waarin daarop gerede
kans bestaat. Ook in de opleiding en bij- en nascholing moet hier
aandacht voor zijn. Het rapport is via intranet na te lezen6.

Leerboek acute geneeskunde: probleemgerichte aanpak
In mei verschijnt het leerboek acute geneeskunde:
probleemgerichte aanpak. Het boek, dat met name bedoeld is voor
de arts in opleiding is ook uitermate geschikt voor AMA’s en AMV’n.
Aan de totstandkoming van dit boek is door drie militair chirurgen
een bijdrage geleverd. Meer informatie over de inhoud van het boek
is terug te vinden via bijgevoegde link7.
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Acute geneeskunde: probleemgerichte aanpak / A.B. van Vugt,
M.I. Gaakeer, W. Henny, C. Motz, S.E. Schutte en E.C.T.H. Tan;
ISBN 9789035236233, prijs € 84,95.

Samenwerking met het NATO Centre of Excellence for
Military Medicine in Boedapest
C-IDGO en een vertegenwoordiger vanuit staf DGO hebben 8 mei
een bezoek gebracht aan het NATO Centre of Excellence for
Military Medicine (MilMed COE) in Boedapest, met als doel een
verkennend gesprek over concrete samenwerkingsmogelijkheden.
Het MilMed COE houdt zich bezig met standaardisatie, training en
certificering (zowel individueel als voor teams/eenheden), lessons
learned en biomedische dataverzameling. Met uitzondering van de
dataverzameling, horen de overig genoemde activiteiten na de
reorganisatie tot het takenpakket van het IDGO. De kansen voor
samenwerking in de nabije toekomst worden o.a. gezien op het
gebied van informatie-uitwisseling over cursussen en procedures,

het faciliteren van cursussen en uitwisseling van specifieke
expertise.

Prof. dr. Ruitenberg benoemd tot erelid van de
Gezondheidsraad
Tijdens een feestelijke slotbijeenkomst van de Commissie
Rijksvaccinatieprogramma op 13 mei, is prof. dr. Ruitenberg
benoemd tot erelid van de Gezondheidsraad. Naast zijn
voorzitterschap van deze commissie is prof. Dr. Ruitenberg
voorzitter van de Commissie Deskundigen Immunisatie Militairen
(CDIM). Deze commissie adviseert de minister van Defensie over
vaccinaties voor militairen en is bevoegd voorstellen te doen aan de
minister met betrekking tot het opleggen, het wijzigen of het
intrekken van een verplichting tot vaccinatie. Een recent voorbeeld
hiervan is het buiktyfusvaccin dat niet meer als verplichte
standaardvaccinatie is aangemerkt en uit het basisvaccinatiepakket
is verwijderd.

Noten:

1. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/Medische_informatievoorziening/GIDS.aspx

2. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx

3. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20140501%20Landenadvies%20Niger%20ACOTA_tcm4-1155451.pdf

4. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/niet-ioniserende_straling.aspx

5. http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/VMS_Def/Inhoudelijke_themas.aspx

6. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/201413_Nevenbevindingen_bij_diagnostiek_in_de_patientenzorg%5B1%5D_tcm4-1155845.pdf

7. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/NMGT%2067-3%20(DEF)%20Brochure%20Leerboek%20acute%20geneeksunde_tcm4-1155921.pdf
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Landenadviezen Congo en Brunei zijn geactualiseerd
De landenadviezen (waarin benodigde vaccinaties en preventieve
maatregelen worden vermeld) voor Congo en Brunei zijn onlangs
geactualiseerd. Het advies voor Brunei is aangepast omdat uit
voortschrijdend inzicht is gebleken dat het noodzakelijk is militairen
die daar langer dan 3 weken verblijven, in het kader van de
jungletraining, ook tegen Japanse encefalitis te vaccineren. Dit
advies is in lijn met de LCR advisering m.b.t. Brunei.
Het advies voor Congo is aangepast omdat mogelijk op korte
termijn een aantal militairen voor bepaalde tijd naar dit gebied wordt
uitgezonden.

Per 1 juli wijzigt het proces verkrijgen beeldschermbril
Iedere defensiemedewerker die meer dan twee uur per werkdag
arbeid verricht aan een beeldscherm heeft recht op een
beeldschermbil die qua sterkte is aangepast aan het werken met
een beeldscherm. Bij het huidige proces zijn in verhouding tot het
relatief eenvoudige product dat de beeldschermbril feitelijk is, veel
verschillende partijen betrokken in de logistieke- en
betaalprocessen. Daarom is besloten het proces voor het verkrijgen
van een beeldschermbril te vereenvoudigen door voor dit product
een declaratierecht in te stellen. Dit declaratierecht gaat m.i.v.
1 juli 2014 in en houdt in dat alle defensiemedewerkers het recht
krijgen om maximaal eens per drie jaar via selfservice, DIDO
(DIDO+) € 150,00 te declareren voor de aanschaf van een
beeldschermbril. Zie voor de overige declaratievoorwaarden
CDC direct, tabblad ‘bestelinformatie’1.
Voor de defensieonderdelen betekent het instellen van het
declaratierecht dat de budgetbelasting voor de aanschaf van een
beeldschermbril plaatsvindt bij het betreffende defensieonderdeel
waar de medewerker werkzaam is. Dit financiële beslag zal echter
klein zijn en daar staat de vermindering van de logistieke en
administratieve last tegenover.

Gedeeltelijke sluiting Gezondheidscentrum Ermelo
Op advies van de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg heeft de
Commandant Landstrijdkrachten besloten de
eerstelijnszorgprocessen in het militaire gezondheidscentrum in
Ermelo met ingang van 23 juni tijdelijk stil te leggen. De
infrastructuur voldoet niet meer volledig aan de huidige normen
voor eerstelijnsgezondheidszorg.
Om de overlast voor het personeel zoveel mogelijk te beperken,
blijven een aantal functies in de zorgverlening op locatie
gehandhaafd. Zo wordt de tandheelkundige zorg en de
fysiotherapie tot nader order voortgezet. Er blijft tevens een arts in
Ermelo voor patiëntconsulten en doorverwijzingen. Tevens zal een
baliemedewerker op locatie Ermelo afspraken blijven verzorgen. De
apotheek wordt gesloten. Medicijnen kunnen dagelijks na 16.00 uur
worden opgehaald aan de balie in Ermelo. Met name voor
uitgebreidere geneeskundige behandeling worden patiënten naar
de gezondheidscentra in Garderen/Stroe en ’t Harde doorverwezen.
Infrastructurele aanpassingen aan het gezondheidscentrum in
Ermelo zijn inmiddels in gang gezet en naar verwachting zullen
deze eind december dit jaar gereed zijn.

Themapagina ziekte van Lyme
Het RIMV heeft dit voorjaar geconstateerd dat het aantal teken
- gevangen over 2013 - ruim 1,5 keer hoger is dan normaal in
voorgaande jaren. De afgelopen zachte winter en de vroege start
van het voorjaar maken het tekenseizoen dit jaar langer dan
gebruikelijk. Deze combinatie, meer teken en een langere periode
van activiteit, verhogen dit jaar de kans op een tekenbeet en daarbij
het risico op het oplopen van de ziekte van Lyme. Omdat juni de
maand is waarop het tekenseizoen op zijn top is, en met het oog op
de aanstaande verlofperioden en recreatieve activiteiten wil het
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en
Gezondheid (CEAG) de alertheid op tekenbeten en de preventie
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Diagnose-
specificatie

ICPC-
code

ICPC-omschrijving

Tekenbeet tekenbeet S12.01 Tekenbeet

Verdenking
Erythema Migrans
(erytheem < 5cm)

erytheem S06 Lokale roodheid /
erytheem huid

Erythema Migrans erythema
migrans

S06 Lokale roodheid /
erytheem huid

Verdenking lyme-artritis verdenking
lyme-artritis

L20 Symptomen
meerdere/niet

gespecificeerde
gewrichten

Bevestigde lyme-artritis
(na bevestiging
specialist)

lyme-artritis A78.05 Borreliose / Lyme

Verdenking
neuroborreliose

verdenking
neuroborreliose

N29 Andere
symptomen/klachten
zenuwstelsel

Bevestigde
neuroborreliose (na
bevestiging specialist)

neuroborreliose A78.05 Borreliose / Lyme

Tabel 1: Richtlijn registratie Lyme-borreliose in GIDS.

hiervan extra onder de aandacht brengen. Zie de themapagina2 die
hiervoor is opgesteld:
Het oplopen van tekenbeten is goed te voorkomen door het nemen
van preventieve maatregelen. Mocht er desondanks toch sprake
zijn van een tekenbeet dan is het van belang de teek zo snel
mogelijk te verwijderen, zodat het risico op de ziekte van Lyme
geminimaliseerd wordt.
Op deze themapagina2 is o.a. informatie terug te vinden over de
(gezondheids)risico’s, de kans om de ziekte van Lyme op te lopen
na een tekenbeet en de te nemen preventieve maatregelen om een
tekenbeet te verkleinen/voorkomen (zie ook de folder:
Arbo & Milieu A49 Tekenbeten en de ziekte van Lyme: voorkom
dat je gebeten wordt!3). Daarnaast bevat de pagina links diverse
informatiebronnen in- en extern Defensie.

Registratie Lyme in GIDS door militair artsen en
verpleegkundigen
Het correct, eenduidig en consequent registreren van tekenbeten,
Lyme, en Erythema Migrans in GIDS is van groot belang om - over
een kortere of langere periode - te kunnen monitoren hoe vaak de
ziekte van Lyme bij defensiepersoneel voorkomt. Cruciaal hierbij is
het te maken onderscheid tussen een verdenking op Lyme
borreliose en een bevestigde Lyme-borreliose. Als het om een
verdenking op gedissemineerde Lyme-borreliose gaat moet de
hoofdklacht worden beschreven (in de diagnosespecificatie) en
gecodeerd worden volgens de ICPC. Het is van groot belang dat bij
verdenking op de ziekte de tekst ‘verdenking’ bij de
diagnosespecificatie wordt ingevuld. Na bevestiging door de
specialist (bijv. na ontvangst van de specialistenbrief) moet de
diagnosespecificatie in de ICPC-code geüpdate worden. In tabel 1
zijn een aantal voorbeelden opgenomen t.a.v. juiste registratiewijze.
Bij voorkeur wordt in de diagnosespecificatie geen gebruik gemaakt
van hoofdletters.

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2014
‘Een gezonder Nederland’
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verschijnt elke
vier jaar in opdracht van het ministerie van VWS. De VTV geeft een
overzicht van de huidige stand van de volksgezondheid en
beschrijft trends in het verleden en in de toekomst. De toekomstige
trends zijn gebaseerd op de analyse van historische trends en
modellering, aangevuld met uitkomsten van literatuuronderzoek en
oordelen van experts. De zesde editie van de VTV ‘Een gezonder
Nederland’ is 24 juni verschenen en via bijgevoegde link4 te
downloaden.

Oorlog en geneeskunde sinds de Eerste Wereldoorlog
De NAVO heeft in het kader van herinneringen rondom het begin
van de Eerste Wereldoorlog (28 juni 1914) op haar website een
thema gepubliceerd rondom militaire gezondheidszorg sinds het
begin van de Eerste Wereldoorlog5. Aan de linkerzijde van deze
internetsite5 is onderstaand menu terug te vinden:

Was World War I good for medicine?6 (zie Fig. 1)
Photostory - what a WWI soldier could expect7

Medicine and Modern Warfare8

100 years of changing combat, changing health care9

Nederland heeft meegewerkt aan de video op deze pagina o.a.
door opnames bij het Militair Revalidatie Centrum.
Kolonel-arts Korterink heeft bijgedragen aan de film en een korte
intro t.b.v. de site geschreven.

Veteranenloket officieel geopend
Op 11 juni heeft de minister van Defensie het Veteranenloket
officieel geopend. Met dit loket komt de bestaande zorg en
dienstverlening 24 uur en zeven dagen per week beschikbaar via
één telefoonnummer en één website. In de praktijk is gebleken dat
postactieve veteranen vaak behoefte hebben aan ondersteuning en
begeleiding gedurende hun zorgtraject. Dit gegeven heeft ertoe
geleid dat in het concept van het Veteranenloket een belangrijke rol
is weggelegd voor zorgcoördinatoren die de veteranen begeleiden
en ervoor zorgen dat de veteraan die zorg en behandeling krijgt die
hij op dat moment nodig heeft. Het Veteranenloket is telefonisch
bereikbaar op: 088 334 00 00 of via internet: www.veteranenloket.nl

Gezamenlijk onderzoek afdeling orthopedie CMH en TGTF
De afdeling orthopedie van het CMH en het TGTF
(Trainingsgeneeskunde & Trainingsfysiologie) zijn gestart met een
gezamenlijk onderzoek naar de behandeling van patellapees
tendinopathie (PTP), ook wel ‘jumpers knie’ genoemd. Het is de
bedoeling met dit onderzoek de korte- midden- en
langetermijneffecten van drie behandelprogramma’s te vergelijken
binnen een groep militairen die langer dan 3 maanden
PTP-klachten hebben. De behandelingen die in het onderzoek
vergeleken worden zijn shockwave, excentrische oefeningen en
een combinatie van beide hiervoor genoemde behandelvormen.
De onderzoekers zijn voor de uitvoering van dit onderzoek nog op
zoek naar actief dienende militairen van 18-35 jaar die nog niet
eerder een van de drie genoemde behandelmethoden hebben
ondergaan, minimaal 3 maanden knieklachten hebben aan laterale,
mediale of mediane onderpool van de patellapees of het
patellaire/tibiale insertiegebied van een of beide benen, met
palpatiegevoeligheid in de corresponderende gebieden en geen
actuele begeleidende letsels of afwijkingen aan de knie hebben.
Artsen die patiënten kennen die aan de hiervoor genoemde criteria
voldoen, worden gevraagd deze patiënten door te verwijzen naar de
polikliniek orthopedie van het CMH.
Uitgebreidere informatie over het onderzoek is terug te vinden via
bijgevoegde intranetlink10.

Terugblik nascholingsdag ‘College Tour CMH,
(up)date the doctor’
Donderdag 19 juni vond de door het CMH georganiseerde
nascholingsdag ‘College tour CMH’ voor eerstelijnsartsen van
Defensie plaats. Deze nascholing had als doel de artsen uit de
eerste lijn kennis te laten maken met het CMH en een update te
verzorgen over nieuwe en gewijzigde behandelwijzen. Het
programma was divers en gevarieerd. Door verschillende
vakgroepen werden presentaties verzorgd over nieuwe inzichten bij
bepaalde ziektes. Ook nieuwe technische medische ontwikkelingen
kwamen aan bod. Er was gelegenheid tot ‘speeddaten’ met
medisch specialisten, om de persoonlijke relatie tussen verwijzers
uit de eerste lijn en de medisch specialisten in de tweede lijn aan te
halen. Via interactieve workshops op locatie konden de verwijzers
kennis maken met de diverse afdelingen van het CMH en met een

Fig. 1: Was World War I good for medicine?



116NMGT 67 - 101-118 JULI 2014

quiz werd de feitenkennis van de artsen uit de eerstelijnszorg bij
Defensie getoetst. De reacties van de aanwezigen op deze
nascholing waren zeer enthousiast. De presentaties van deze dag
zijn via bijgevoegde intranetlink11 na te lezen/downloaden.

Presentaties/posters van symposium 22 mei
‘The impact of great wars and beyond:
medical and military psychotraumatology’
Ter gelegenheid van de oratie van prof. dr. Eric Vermetten werd op
22 mei het symposium ‘The impact of great wars and beyond:
medical and military psychotraumatology’ gehouden. De posters en
samenvattingen van dit symposium zijn door Natasha Dodonova op
een speciaal voor dit symposium ingerichte WIKI-pagina12 na te
lezen.

WHO rapport ‘Classification and minimum standards for
Foreign Medical Teams in sudden onset disasters’
Wanneer er ergens in de wereld een ramp heeft plaatsgevonden
wordt door medische teams uit verschillende landen spoedeisende
hulp verleend. Uit de praktijk blijkt dat de inzet van deze teams in
veel gevallen niet is gebaseerd op geëvalueerde behoeftes en
bestaat er grote variatie in capaciteiten en competenties. Daarnaast
zijn deze teams vaak niet op de hoogte van de in het betreffende
land bestaande standaarden en systemen t.a.v. de
rampenbestrijding. De ‘Foreign Medical Team Working Group under
the Global Health Cluster’ van de WHO heeft dit fenomeen
onderzocht en hun bevindingen en aanbevelingen zijn in het rapport
‘Classification and minimum standards for Foreign Medical Teams
in sudden onset disasters’ gepubliceerd. Het rapport is te
downloaden via bijgevoegde internetlink13.

Adaptatieprogramma Mali
Van 28 april t/m 11 mei heeft het eerste adaptatieprogramma Mali
plaatsgevonden t.b.v. de deployment-eenheid MINUSMA
(Multidimensional Integrated Stabilisation Mission). Voorheen vond
de adaptatie plaats op Kreta, maar na een verkenning door
BS DOPS is Gran Canaria als nieuwe locatie uitgekozen. H-JMed
heeft in samenwerking met een algemeen militair verpleegkundige
van 400 Gnkbat contacten gelegd met lokale
gezondheidszorgvoorzieningen. Voor de geneeskundige zorg
(zowel eerste als tweede lijn) wordt gebruik gemaakt van het
‘hospitales San Roque’. Voor tandheelkundige behandelingen zijn
afspraken gemaakt met de tandarts in de nabijheid van het hotel.
De eerste groepen waren zeer tevreden over de locatie en het
aangeboden programma. Momenteel wordt bezien of deze locatie
op Gran Canaria de komende jaren zal worden aangehouden voor
adaptatie MINUSMA.

NVAG-studiereis naar Rwanda
De Nederlandse Vereniging voor Artsen in Beleid, Management en
Onderzoek (NVAG) organiseert tweejaarlijks een studiereis naar

een land met interessante ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
In 2013 stond Rwanda op het programma en kapitein ter zee-arts
Coppens (bestuurslid NVAG) heeft aan deze studiereis
deelgenomen.
Rwanda is een land dat bepaalde associaties oproept vanwege de
genocide en de daaropvolgende chaos waarbij onder andere
cholera-epidemieën de kop op staken. Deze situatie is inmiddels
alweer 19 jaar geleden. Waarvan veel mensen niet op de hoogte
zijn is de opmerkelijke wederopbouw van de maatschappij met als
bijzonder succesverhaal de gezondheidszorg. Het verslag van deze
reis, waarin de ontwikkelingen benoemd worden is onlangs in
Medisch Contact (nr. 22, d.d. 30 mei 2014) gepubliceerd; zie
bijgevoegde internetlink14.

ICMM-congres in Belgrado
Van 3 t/m 5 juni heeft C-DGO deelgenomen aan het
3rd Pan European Regional Congress of Military Medicine,
dat dit jaar in Belgrado werd gehouden. Het oorspronkelijke
congresprogramma moest aangepast worden, omdat een groot
deel van het personeel dat zich bezig hield met de voorbereidingen
voor het congres, werd ingezet voor humanitaire hulpverlening in
het gebied dat door enorme overstromingen was getroffen. Een
indrukwekkend bezoek aan het rampgebied was onderdeel van
het programma, naast de besproken thema’s war surgery en
preventieve en geestelijke gezondheidszorg.
Tijdens de openingsceremonie van het congres heeft C-DGO, in
aanwezigheid van de Servische minister van Defensie, het
voorzitterschap van het International Committee on Military
Medicine (ICMM) overgedragen aan brigade-generaal Novakovic
(hoofd Military Medical Academy, in Servië). Bij de afsluiting van
het congres heeft de secretaris-generaal van het ICMM, de ICMM-
legpenning in zilver, aan C-DGO uitgereikt onder dankzegging voor
zijn voorzitterschap gedurende de afgelopen twee jaar.

Jaarbeeld IGZ 2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beoordeelt de
veiligheid en kwaliteit van zorg. In 2013 heeft de IGZ dit
nadrukkelijker dan voorheen vanuit het perspectief van de burger
bezien. Dit heeft waardevolle informatie opgeleverd t.a.v. het
signaleren van mogelijke tekortkomingen en risico’s voor de
veiligheid in de zorg. Degenen die een incident hebben gemeld
werden daarnaast actief bij de acties van de instelling of inspectie
betrokken. In het Jaarbeeld IGZ 201315 zijn alle bevindingen van de
IGZ na te lezen.

Catalogus IB Documentatiecentrum
De catalogus van het IB Documentatiecentrum bevat actuele
digitale publicaties zoals normen, e-books, rapporten en
tijdschriftartikelen. Deze catalogus is niet specifiek op medisch
gebied ingericht, maar bevat wel diverse publicaties binnen dit
domein. De catalogus is via bijgevoegde link16 te openen.

Noten:

1. http://cdcdirect.mindef.nl/producten_diensten/categorieen/zorgenwelzijn/Arbo/7.1_Beeldschermbril.aspx

2. http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/index.php/Themapagina_Lyme

3. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/A49%20folder%20Lyme_tcm4-960942.pdf

4. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/een-gezonder-nederland_tcm4-1167416.pdf

5. http://www.nato.int/docu/review/2014/war-medicine/WWI-military-medicine-health-care/EN/index.htm

6. http://www.nato.int/docu/review/2014/war-medicine/WWI-WW1-Health-care-medicine/EN/index.htm

7. http://www.nato.int/docu/review/2014/war-medicine/WWI-WW1-hospitals-medicine/EN/index.htm

8. http://www.nato.int/docu/review/2014/war-medicine/war-and-medicine/EN/index.htm

9. http://www.nato.int/docu/review/2014/war-medicine/WWI-military-medicine-health-care/EN/index.htm

10. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/DOC001_tcm4-1165886.PDF

11. http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2014/Kopie_van_mei_2014/19_juni_College_tour_CMH.aspx

12. http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/index.php/The_Impact_of_Great_Wars_and_Beyond._Medical_and_Military_Psychotraumatology:Past,Present_and_Future

13. http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf

14. http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/144753/rwanda-maakt-haar-zorgsector-zelfbewust.htm

15. http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Jaarbeeld%202013_tcm4-1162860.pdf

16. http://dcdidoccen.wcb.mindef.nl/index.php?a=startpage
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M E D E D E L I N G

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public & 
Occupational Health

Inlichtingen www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl

Seksuele gezondheid: medische theorie over soa
Vergroot uw kennis over soa: symptomen, diagnostiek, behandeling en
follow-up en partnerwaarschuwing in deze vernieuwde module.
Doelgroep: verpleegkundigen werkzaam in de soa-bestrijding bij voorkeur

VP niveau 5 (HBOV ) met post HBO sociaal verpleegkundige.
Data: maandag 15, 22, en 29 september, 6 en 27 oktober 2014
Kosten: € 1.750
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=109

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen kunnen
beïnvloeden. Welke inschatting van risico’s kunt u maken ten aanzien van
het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke
interventiemogelijkheden heeft u?
Doelgroep: bedrijfs- en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen,

huisartsen en medisch adviseurs

Datum: maandag 22 september 2014
Kosten: € 495
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=197

Kennismaken met evidence based practice (EBP)
Een basistraining om met succes evidence based te werken. U leert waar u
kunt zoeken. Het waarderen van gevonden evidence komt globaal aan bod.
Hobéon SKO geaccrediteerd.
Doelgroep: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs,

A&O deskundigen, A&O psychologen, arbeidshygiënisten en
andere arboprofessionals

Datum: dinsdag 23 september 2014
Kosten: € 500
Locatie: Utrecht
Link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?pageid=32&id=644

Resultaten na behandeling met VEREGEN®
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Fig. 1: Hoge kans op succes en lage kans op recidieven2.

A d v e r t o r i a l

Nieuw behandelschema condylomata acuminata, het 3 stappenplan

door dr. H.R. Franke, gynaecoloog

Condylomata acuminata worden veroorzaakt door het humaan

papillomavirus (HPV). Op dit moment zijn er meer dan 150 verschillende

typen HPV bekend. De condylomata worden veroorzaakt door de niet

oncogene typen 6 en 11.

Ze zijn te herkennen aan de op of in de huid gelegen witte of donker

gekleurde verhevenheden. Soms zijn er slechts enkele kleine wratten

aanwezig, ze kunnen ook samen vloeien en vormen dan

bloemkoolachtige structuren.

Veel patiënten hebben helemaal geen klachten echter wanneer er wel

klachten worden ervaren bestaan deze meestal uit jeuk, branderigheid,

pijn.

Per jaar worden160 miljoen mensen wereldwijd besmet met HPV.

Ongeveer 80% van de vrouwelijke bevolking wordt op een bepaald

moment in haar leven besmet met een HPV-infectie. De schatting van

het aantal keren dat de diagnose is gesteld in de huisartsen praktijken

in Nederland is 24.000 maar er is zeker sprake van onder rapportage.

In de SOA-centra werden genitale wratten meer bij mannen dan bij

vrouwen vastgesteld. Dit is met name het geval bij mannen die seks

hebben met mannen.

Het virus is een van de meest voorkomende oorzaken van seksueel

overdraagbare infecties bij mannen en vrouwen. De kans om bij

onbeschermd seksueel contact besmet te worden ligt waarschijnlijk

rond de 40-60%. Na contact zie je meestal na 3 maanden de wrat

verschijnen, het kan echter ook pas na jaren optreden. De

voorkeursplaatsen van de condylomata zijn de genitalia externa,

vagina, anus, penis en mond.

Behandeling volgens het 3 stappenplan

Stap 1: Zalf

Er zijn drie verschillende soorten zalven op de markt en allen zijn

receptplichtig. Dit zijn podophyline (Wartec en Condyline), imiquimod

(Aldara, deze wordt niet meer vergoed voor de behandeling van genitale

wratten) en polyphenon E (Veregen, een hoog geconcentreerd groene

thee-extract). Wegens de geringe bijwerkingen en de goede resultaten

gaat de voorkeur uit naar het gebruik van Veregen. Aanbrengen

3x per dag, maximale behandelperiode is 16 weken (Fig. 1)
1
.

Stap 2: Behandeling arts

Indien na het gebruik van een zalf de condylomata niet zijn verdwenen

en de klachten blijven bestaan kunnen de wratten verwijderd worden

met behulp van het aanstippen met vloeibare stikstof of het onder

lokale verdoving verschroeien met behulp van wisselstroom.

Stap 3: Vaccinatie

Het vaccin Gardasil is op de markt gekomen om infecties van de

HPV-typen 6, 11, 16 en 18 te voorkomen. De HPV-typen 16 en 18

kunnen leiden tot het ontstaan van baarmoederhalskanker. Uit

onderzoek verricht aan de Universiteit van Wenen door Joura et al.
3

blijkt dat vaccinatie met Gardasil, na de behandeling van genitale

wratten, een reductie gaf van 35-46% op het opnieuw optreden van

genitale wratten.
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