
NMGT 68 - 41-56        41                     MEI 2015

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

NEDERL ANDS
MILITAIR
GENEESKUNDIG
TIJDSCHRIFT
V E R S C H I J N T  T W E E M A A N D E L I J KS
6 8 e  J A A R G A N G
M E I  2 0 1 5  -  N R .  3



NMGT 68 - 41-56        42                     MEI 2015

M E D E D E L I N G

 I N H O U D                          6 8 E  J A A R G A N G  –  M E I  2 0 1 5  –  A F L E V E R I N G  3

 C O N T E N T S                                            V O L U M E  6 8  –  M AY  2 0 1 5  –  I S S U E  3 

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

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
Prof. 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

   V O O R P A G I N A

Van de redactie: .........................................................................................................................

Mededelingen:
Nieuwsbrief DGO, maart 2015 ..................................................................................................... 
Nieuwsbrief DGO, april 2015 .......................................................................................................

Oorspronkelijke artikelen:
De enkel-armindex voor en na inspanning bij gezonde militairen en militairen met  
onderbeenklachten. Een verkennende studie
     door luitenant-kolonel-arts W.O. Zimmermann, dr. P.H. Helmhout en R. Noest .....................

Referaten:
Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010: medische aspecten en uitkomsten
     door luitenant ter zee-arts der 1e klasse KMR dr. R. Hoencamp ............................................

Ingezonden mededelingen:
Bij- en nascholing van de Netherlands School of Public and Occupational Health .....................

From the editor: .........................................................................................................................

Announcements:
Newsletter Surgeon General, March 2015 ...................................................................................
Newsletter Surgeon General, April 2015 ......................................................................................

Original contributions:
The ankle brachial index before and after exercise in healthy soldiers and  
soldiers with lower leg complaints. A cohort study
     by lieutenant colonel mc W.O. Zimmermann, P.H. Helmhout PhD and R. Noest ....................

Excerpts:
Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010: medical aspects and chalenges 
     by surgeon lieutenant commander (R. Neth. Navy res.) R. Hoencamp PhD ..........................

Paragraph advertisement:
The Netherlands School of Public and Occupational Health .......................................................

43

53
54

44

50

43

43

53
54

44

50

43

Cover proefschrift luitenant ter zee-arts der 1e klasse KMR dr. Rigo Hoencamp.

Dr. Hoencamp is 31 maart jl. gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Task Force Uruzgan, 
Afghanistan 2006-2010: medical aspect and challenges’. In het proefschrift worden  
drie hoofdthema’s behandeld, nl. de incidentie en epidemiologie van battle casualties,  
de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven. Een samenvatting van het proefschrift  
is na te lezen op p. 50-53. 
Foto: Dennis van Lingen.
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Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl
Locatie: Utrecht, tenzij anders vermeld. 
Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.

Astma en COPD
Onvoldoende herkenning van astma en COPD bij werknemers, leidt (te) vaak tot 
onvoldoende begeleiding en dat is een gemiste kans. Volg daarom deze module 
en leer werken volgens de Richtlijn Astma en COPD
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen, medisch 

adviseurs en arboverpleegkundigen
Datum: woensdag 20 mei 2015
Kosten: € 445

Verdiepingscyclus infectieziekten (nieuw)
Micro-organismen onder de loep. Verdiep u tijdens deze interactieve cyclus in 
de achtergronden van micro-organismen en andere relevante thema’s in de 
infectieziektebestrijding. U oefent om de laatste wetenschappelijke inzichten en 
beleid te verbinden en direct toe te passen in uw praktijk.
Voor wie: artsen werkzaam in de infectieziektebestrijding. Ook artsen die tijdens 

hun werk in aanraking komen met betreffende infectieziekten zijn 
welkom.

Datum: dinsdag 26 mei 2015
Kosten: € 350

Masterclass Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een feit! Experts lichten de nieuwe 
wet toe en geven inzicht in de gevolgen van deze wet voor werkgever, werknemer 
en uw praktijk. Deze masterclass bespreekt alle relevante actualiteiten uit het 
arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en 

professionals die adviseren over arbeid en gezondheid. Basiskennis 
over wetgeving van het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en 
gerichte praktijkervaring is vereist!

Datum: 8 juni 2015
Kosten: € 395

Training Individuele Leefstijl Interventies
Hoe helpt u cliënten hun leefstijl te veranderen? Deze module biedt theoretische 
kennis en praktische vaardigheden om gezondheidsgedrag te beïnvloeden.
Voor wie: professionals in de public en occupational health die cliënten 

begeleiden bij leefstijlverandering en gezondheidsgedrag.
Data: maandag 15 en 29 juni 2015
Kosten: € 890

Globalisering van de infectieziektebestrijding
Infectieziekten kennen geen grenzen. Daarom is infectieziektebestrijding een 
internationale aangelegenheid. Wat is het effect daarvan op de Nederlandse 
aanpak?
Voor wie: professionals werkzaam in infectieziektebestrijding zoals artsen 

Maatschappij & Gezondheid, jeugdartsen, bedrijfsartsen, huisartsen, 
medisch microbiologen en sociaal verpleegkundigen.

Data: dinsdag 16 en 23 juni 2015
Kosten: € 790

Interculturele communicatie bij verzuim en re-integratie (nieuw)
Onze multiculturele samenleving vraagt om interculturele competenties, ook van u. 
U krijgt beter zicht op de klachten, oorzaken en gevolgen van arbeidsongeschikte 
werknemers met een andere culturele achtergrond. Verbreed uw kennis en 
verhoog uw begrip en versterk uw interculturele communicatievaardigheden.
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Datum: woensdag 17 juni 2015
Kosten: € 395

Oplossingsgericht werken
Effectief coachen, respectvol samenwerken. Ontdek hoe u samen met uw cliënt 
werkt aan oplossingen om gewenste veranderingen tot stand te brengen.
Voor wie: professionals in de occupational en public health die hun cliënten 

coachen bij het realiseren van (noodzakelijke) veranderingen. Dat 
kan gaan om coaching van werknemers bij re-integratie, ouders bij 
opvoedingsproblemen of kinderen bij leefstijlaanpassing.

Datum: woensdag 24 juni 2015
Kosten: € 395

Summerschool voor Arbeid & Gezondheid
NSPOH-Summerschools zijn een begrip met een aantrekkelijk aantal 
scholingsuren per dag. Verwerf accreditatie tijdens een intensief, maar ook 
ontspannen en gevarieerd programma (met korte avondsessie), met een mix van 
klinische en communicatieve onderwerpen in een uitstekende ambiance, inclusief 
overnachting en diner.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en medisch adviseurs
Data: 19 t/m 21 augustus / 26 t/m 28 augustus / 31 augustus t/m 2 september 

in Otterlo
Kosten: € 1595 incl. hotelovernachting

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen
De wereld is een global village. Leer hoe u uw patiënten moet adviseren 
en vaccineren voor een verre reis. Verdiep u in de epidemiologie van 
gezondheidsrisico’s en het gedrag van reizigers.
Voor wie: artsen werkzaam in de reizigersadvisering, bijvoorbeeld als  

uitvoerder/supervisor bij een reizigersadviesbureau van een GGD, 
arbodienst, travel clinic of een huisartsenpraktijk. Als u nog niet in 
dit veld werkt, wordt sterk aanbevolen om vóór of tijdens de module 
ervaring op te doen via een stage bij een organisatie die is aangesloten 
bij het LCR.

Data: 1, 8, 15, 22 en 29 september en 6 oktober 2015
Kosten: € 2115

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Welke actuele ontwikkelingen spelen er in de publieke gezondheidszorg? Volg de 
bevindingen van volksgezondheidsonderzoek in de wetenschappelijke literatuur. 
Ontdek de kracht van nieuwe kennis en actuele inzichten bij de ontwikkeling van 
een gezond gezondheidsbeleid.
Voor wie: beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers en onderzoekers 

in het brede veld van de volksgezondheid en werkzaam bij GGD, 
gemeente, universiteit, ministerie, (koepel) van zorgverzekeraar(s), 
zorginstelling of een ander soort instituut dat zich bezighoudt met 
volksgezondheid en beleid.

Data: donderdag 3, vrijdag 4, donderdag 10, vrijdag 18 en  
donderdag 24 september, 1, 8 en 15 oktober 2015

Kosten: € 3990

Professioneel leidinggeven
Hoe kunt u bewuster en gerichter uw vaardigheden als leidinggevende inzetten? 
Verbreed uw repertoire op het gebied van sturing, beïnvloeding, gespreksvoering, 
coaching en motivatie. En leer hoe u teams effectiever kunt laten samenwerken 
zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen.
Voor wie: professionals werkzaam op het gebied van arbeid en gezondheid of 

openbare gezondheid die (deels) leidinggeven.
Data: vrijdag 4, 18 en 25 september, 16 oktober en 20 november 2015
Kosten: € 2500
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Beste lezers,

De thans voor u liggende aflevering van mei 2015 heeft niet 
die omvang die we zo graag zien en dan doel ik uiteraard 
op het aanbod van het aantal artikelen. Mag dit dan ook 
weer een aansporing zijn voor potentiële auteurs om de 
redactie van de zo nodige kopij te voorzien. Misschien zijn er 
onderwerpen waarvan u denkt dat ze niet zo belangwekkend 
zijn, maar voor een ander een “eyeopener” kunnen 
betekenen. Dit alles neemt niet weg dat de aangeboden 
kopij interessant en zeer lezenswaardig is.

De verkennende studie van de enkel-armindex, zoals de 
schrijver zelf opmerkt, nodigt uit tot een nader onderzoek. 
Wie neemt deze uitnodiging aan?  

Ik wens u veel leesplezier.

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

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/scholing.php?action=list&page=0&resultCount=25&Filter_Trefwoord=Verdiepingscyclus+Infectieziekten&Filter_Functie=&Filter_SubFunctie=&Filter_Werkterrein=&Filter_Locatie=&Filter_CanMed=&Filter_Startmaand=&extra=
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=masterclass-arbeidsrecht-en-sociaal-zekerheidsrecht&action=view&Scholing_Id=433&Uitvoering_Id=5301&Module_Id=838&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=training-individuele-leefstijl-interventies-tili&action=view&Scholing_Id=366&Uitvoering_Id=5227&Module_Id=1227&Opleiding_Id=65
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=globalisering-van-de-infectieziektebestrijding&action=view&Scholing_Id=287&Uitvoering_Id=5127&Module_Id=653&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=interculturele-communicatie-bij-verzuim-en-rentegratie&action=view&Scholing_Id=356&Uitvoering_Id=5217&Module_Id=1945&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=oplossingsgericht-werken&action=view&Scholing_Id=234&Uitvoering_Id=5108&Module_Id=1820&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=summerschool-voor-arbeid-gezondheid&action=view&Scholing_Id=321&Uitvoering_Id=5170&Module_Id=1219&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-en-immunisatie-voor-artsen&action=view&Scholing_Id=235&Uitvoering_Id=5126&Module_Id=139&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=volksgezondheidsproblemen-beter-begrijpen&action=view&Scholing_Id=49&Uitvoering_Id=4533&Module_Id=1483&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=professioneel-leidinggeven&action=view&Scholing_Id=394&Uitvoering_Id=5258&Module_Id=1989&Opleiding_Id=64
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De enkel-armindex voor en na 
 inspanning bij gezonde militairen en 

militairen met onderbeenklachten
Een verkennende studie

door luitenant-kolonel-arts 
W.O. Zimmermanna,  
dr. P.H. Helmhoutb en R. Noestc

Samenvatting
Onderbeenklachten komen vaak voor bij militairen. De meeste klachten 
worden veroorzaakt door het Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS, 
Engels: Medial Tibial Stress Syndrome, MTSS) en het Chronisch 
Inspanningsgebonden Compartimentsyndroom (CICS, Engels: Chronic 
Exertional Compartment Syndrome, CECS). Een onderscheid tussen deze 
diagnoses is niet altijd eenvoudig te maken. De diagnose MTSS mag worden 
gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. De diagnose CICS 
mag pas worden bevestigd na een drukmeting van het spiercompartiment, 
direct na inspanning. Deze meting is invasief en pijnlijk, met name in 
het diepe compartiment. Een alternatieve methode om de diagnose te 
bevestigen is gewenst.
De kenmerkende verhoogde intracompartimentale druk bij CICS beïnvloedt 
mogelijk de arteriële aanvoer van bloed, die indirect meetbaar is als 
systolische bloeddruk. In deze studie wordt onderzocht of de enkel-
armindex (EAI, Engels: ankle-brachial index, ABI) CICS-patiënten kan 
identificeren. De EAI is gedefinieerd als de systolische bloeddruk aan de 
enkel gedeeld door de systolische bloeddruk aan de arm. In het onderzoek 
is EAI gemeten voor inspanning en 1, 5, 10 en 15 minuten na inspanning 
bij drie groepen proefpersonen: gezonde militairen, patiënten met CICS en 
patiënten met een combinatie van MTSS en CICS. 
De resultaten wijzen uit dat zowel de EAI, als de systolische bloeddruk 
gemeten aan de enkel bij CICS-patiënten 1 minuut na inspanning significant 
lager is dan bij de overige twee onderzoeksgroepen. Op basis hiervan 
worden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek naar de mogelijke 
toepassing van de EAI in de diagnostiek van CICS.

Inleiding
Onderbeenklachten komen vaak 
voor bij militairen en leiden geregeld 
tot verminderde inzetbaarheid of 
uitval bij militaire opleidingen1. Bij 
jonge militairen worden de meeste 
onderbeenklachten veroorzaakt door 
MTSS en CICS. Uit onderzoek binnen 
de Nederlandse defensieorganisatie 
van enkele jaren geleden bleek dat 
MTSS en CICS tot de top 3 van 
overbelastingblessures horen die 
leiden tot het onderbreken van een 
militaire opleiding1. 
MTSS wordt gekenmerkt door pijn 
op de mediale botrand van de tibia. 
Het pijngebied is minimaal 5 cm 
aaneengesloten en de pijn wordt 
erger bij beenbelastende activiteiten 
als hardlopen en springen. Vaak 
is sprake van pijn na inspanning. 
De diagnose MTSS kan worden 
gesteld op basis van anamnese en 
lichamelijk onderzoek1,2. Kenmerkend 
voor CICS is een verhoogde druk 
in een spiercompartiment tijdens 
beenbelastende activiteiten, die weer 
normaliseert in rust3,4. Er kunnen  
vier compartimenten in het onderbeen 
betrokken zijn: het voorste, het 
laterale, het diepe achterste en het 
oppervlakkige achterste compartiment. 
Het voorste compartiment (45%) en het 

diepe achterste compartiment (40%) 
zijn het meest frequent aangedaan5. 
Bij CICS staan pijnklachten tijdens 
inspanning op de voorgrond, vaak 
zo heftig dat de militair de activiteit 
moet onderbreken. De pijnklachten 
verdwijnen meestal in rust6. Om de 
diagnose CICS te bevestigen wordt 
de druk in het compartiment gemeten, 
in ieder geval rond de eerste minuut 
na inspanning7. In het Centraal 
Militair Hospitaal (CMH) wordt een 
compartimentdruk ≥35 mmHg als 
richtlijn aangehouden voor de diagnose 
CICS en een mogelijke operatieve 
ingreep8. 

In de populatie Nederlandse militairen 
komen MTSS en CICS regelmatig 
gecombineerd bij dezelfde patiënt voor. 
Ook is het mogelijk dat de  
twee blessures elkaar in de tijd 
opvolgen: meestal eerst MTSS, later 
CICS. In de praktijk is gebleken 
dat een diagnostische looptest 
kan helpen bij het maken van een 
onderscheid tussen MTSS en CICS 
van het voorste compartiment9. Tijdens 
een geprotocolleerde, in belasting 
toenemende test provoceert de patiënt 
zijn klachten door middel van marsen en 
hardlopen. De patiënt rapporteert elke 
minuut de pijnlocatie en de ernst van de 
pijn om te komen tot een pijnprofiel.

 
Het pijnprofiel maakt duidelijk welke 
delen van het onderbeen pijn doen 
en hoe ernstig de beperking wordt 
ervaren. De ervaring leert dat patiënten 
tijdens een provocatietest niet kunnen 
onderscheiden of de pijn vanaf de 
mediale tibiarand komt (MTSS) dan 
wel vanuit het diepe compartiment 
(CICS). Vooralsnog is de enige 
mogelijkheid om onderscheid te maken 
tussen MTSS en CICS van het diepe 
compartiment het uitvoeren van een 
invasieve drukmeting. 

Conservatief zijn er goede 
behandelmogelijkheden voor 
onderbeenklachten. Vermindering 
van beenbelasting, massage, dry 
needling, shockwave, oefentherapie in 
de vorm van specifieke rekoefeningen 
en spierversterking en aanpassingen 
van schoeisel en hardlooptechniek 
kunnen alle bijdragen aan herstel1. 
Indien geen bevredigend resultaat 
wordt bereikt met conservatieve 
therapie kan bij de diagnose CICS een 
operatie overwogen worden, een zgn. 
fasciotomie. Hierbij wordt de fascie 
van het aangedane spiercompartiment 
gekliefd. Fasciotomie geeft meestal 
een significante vermindering 
van pijnklachten, maar niet altijd 
een terugkeer naar het gewenste 
sportniveau noch het gewenste 
militaire werkniveau (‘functiecluster’). 
Daarnaast bestaat er kans op 
recidivering1.
De etiologie van MTSS wordt in de 
literatuur beschreven met enkele 
theorieën, waarbij de nadruk ligt op de 
buigbelasting van de tibia en fasciale 
trekkracht2. De etiologie van CICS is 
nog grotendeels onbekend. 

a Senior sportarts en bedrijfsarts, 
Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie 
(TGTF) van de Koninklijke Landmacht; tevens 
adjunct assistent professor Uniformed Services 
University of the Health Sciences (USUHS), 
Bethesda, Maryland, USA.

b Senior onderzoeker, TGTF.
c Student geneeskunde, Leiden.
Artikel ontvangen maart 2015.
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De pijnklachten die patiënten 
rapporteren zijn gerelateerd aan 
inspanning en knellend van aard 
en lijken daarmee op ischemische 
klachten. Een mogelijke verklaring 
voor deze ischemische klachten 
is dat bij CICS-patiënten tijdens 
inspanning een verhoogde druk in het 
spiercompartiment wordt opgebouwd 
die de doorstroming van zuurstofrijk 
bloed belemmert6. Bij patiënten met 
CICS is bekend dat het fenomeen 
post-excercise hyperaemia enkele 
minuten later optreedt dan bij gezonde 
proefpersonen10. Dit is ook het moment 
waarop de patiënten aangeven dat hun 
pijn wegzakt.
De enkel-armindex (EAI) is een meting 
die wordt gebruikt in de diagnostiek 
van perifeer vaatlijden (Engels: 
peripheral artery disease, PAD).  
EAI wordt gedefinieerd als de 
systolische bloeddruk gemeten aan 
de enkel gedeeld door de systolische 
bloeddruk gemeten aan de arm. De 
waarde van de EAI kan als volgt 
worden geïnterpreteerd:  
< 0,9, afwijkend, passend bij PAD; 
0,90-0,99 borderline normaal;  
1,0-1,40 normaal; >1,40 afwijkend, 
passend bij PAD11. 
De EAI na inspanning toont bij 
gezonde proefpersonen in het 
algemeen een milde daling (ca. 5%)  
en een snel herstel in 1 tot 2 minuten. 
Bij patiënten met PAD toont de EAI  
na inspanning een grotere daling  
(ca. 20%) en een vertraagd herstel  
van meer dan 3 minuten11. De 
EAI gemeten na inspanning 
kan aanvullende diagnostische 
waarde hebben bij patiënten met 
inspanningsgebonden klachten. Zo 
is bij patiënten met claudicatio die 
in rust een normale EAI hebben, de 
EAI na inspanning in 30% van de 
gevallen alsnog afwijkend12. De EAI na 
inspanning is ook een diagnostische 
test bij wielrenners met verdenking 

op endofibrose van de arteria iliaca 
externa13. De EAI na inspanning is 
nog niet eerder bij patiënten met CICS 
gemeten, wat gezien de vermoedde 
ischemische aard van CICS interessant 
kan zijn. Wellicht kan de EAI een 
bijdrage leveren aan het diagnostisch 
onderscheid tussen gezonde mensen 
en patiënten met CICS. Moderne 
EAI-meters zijn betrouwbaar en 
gemakkelijk in gebruik14. In dit 
pilotonderzoek is achtereenvolgens 
bij gezonde militairen, bij militairen 
met CICS en bij militairen met een 
combinatie van MTSS en CICS de 
EAI in rust en na inspanning gemeten. 
Omdat in de militaire tweedelijnszorg 
patiënten met een combinatie van 
MTSS en CICS veel worden gezien 
is deze groep ook opgenomen in het 
onderzoek. 
De centrale onderzoeksvraag in deze 
studie was of de EAI-waarden voor 
en na inspanning verschillen tussen 
gezonde militairen, militairen met 
CICS en militairen met een combinatie 
van MTSS en CICS. Onze hypothese 
was dat de EAI bij militairen met 
CICS in de eerste en vijfde minuut 
na inspanning lager zou zijn dan bij 
gezonde militairen en na 10 minuten 
weer op hetzelfde niveau zou zijn 
teruggekeerd. De literatuur geeft aan 
dat de doorstroming van bloed in het 
aangedane spiercompartiment van 
CICS-patiënten de eerste minuten 
na inspanning minder is dan bij 
gezonde proefpersonen10 en dat deze 
verhoogde druk in de aangedane 
compartimenten 9 tot 15 minuten na 

inspanning genormaliseerd is4,6.  
Zie tabel 1. 

Methode, definities en begrippen
Studiesetting
Het betreft een verkennende 
cohortstudie die plaatsvond op de 
afdeling Trainingsgeneeskunde 
Trainingsfysiologie (TGTF) van de 
Directie Personeel & Organisatie, 
Staf Commando Landstrijdkrachten, 
gevestigd op de Kromhoutkazerne te 
Utrecht.

Studiepopulatie
Militairen met CICS dan wel een 
combinatie van MTSS en CICS werden 
na de diagnosestelling doorverwezen 
vanuit het onderbeenspreekuur in het 
Centraal Militair Hospitaal (CMH) naar 
de sportarts van TGTF. In het CMH 
werd als onderdeel van de reguliere 
zorg een intracompartimentale 
drukmeting van het voorste en diepe 
achterste compartiment verricht. 
Wanneer de patiënten voldeden aan  
de in- en exclusiecriteria van dit 
onderzoek (zie tabel 2) werden ze, 
na informed consent, geïncludeerd 
in de studie. Alle patiënten hebben 
het gebruikelijke diagnose- en 
behandeltraject gehad, voor dit 
onderzoek aangevuld met een 
eenmalige sessie EAI-metingen zoals 
beschreven in het testprotocol. Een 
op leeftijd en geslacht vergelijkbare 
controlegroep gezonde militairen 
van de Luchtmobiele Brigade in 
Schaarsbergen werd tijdens hun 
sportlessen gerekruteerd en, wederom 
na informed consent, geïncludeerd. 

Testprotocol
Bij het eerste consult op de afdeling 
TGTF verzamelde de sportarts de 
benodigde persoonsgegevens en werd 
biometrie verricht. Tevens werd de 
Single Assessment Numeric Evaluation 
(SANE) score bevraagd: Op een 
schaal van 0 tot 100, hoe goed zijn 
uw benen belastbaar? Een score van 
100 staat voor volledig belastbaar. De 
SANE-score is in de militaire setting 
ontwikkeld15.
De EAI in rust en na inspanning werd  
gemeten door een onderzoeker die  
door de sportarts vooraf niet 
geïnformeerd werd over de diagnose 
van de proefpersonen. Voor het meten  
van de EAI werd gebruik gemaakt van 

EAI voor
inspanning

1 minuut
na inspanning

5 minuten
na inspanning

10 minuten
na inspanning

15 minuten
na inspanning

proefpers. normaal verlaagd normaal normaal normaal

CICS normaal extra verlaagd verlaagd normaal normaal

Tabel 1: Onderzoekshypothese: bij militairen met CICS is de EAI in de eerste en vijfde minuut na 
inspanning lager dan bij gezonde militairen.

inclusiecriteria exclusiecriteria (allen)

patiënten klachten > 6 weken actuele rugklachten

drukmeting < 4 weken geleden in het CMH actuele enkel- of knieblessure

proefpers. belastbaarheid benen 100% (SANE-score) fasciotomie < 1 jaar geleden

CICS pijnscore voorste compartiment ≥ 2 diabetes

pijnscore mediale tibia ≤ 1 systolische bloeddruk > 160 mmHg

drukmeting direct na inspanning > 35 mmHg diastolische bloeddruk > 100 mmHg

combinatie combinaties MTSS en CICS hart- en vaatziekten

pijnscores ≥ 2, mediale tibia en voorste comp. spataderen benen

Tabel 2: In- en exclusiecriteria voor het onderzoek.
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een gevalideerde, oscillometrische 
EAI-bloeddrukmeter  
(Microlife WatchBP Office ABI®, 
Microlife, Amsterdam)14,16. De  
EAI-metingen werden uitgevoerd 
conform de aanbevelingen van de 
fabrikant. Bij de EAI-metingen lag de 
proefpersoon op de rug (zie afb. 1). 
Bij de armmeting werd de a. brachialis 
gemeten aan beide armen.  
Dit werd drie keer herhaald. De arm 
met de gemiddeld hoogste systolische 
bloeddruk werd geselecteerd voor 
de berekening van de EAI. Bij de 
beenmeting nam het instrument 
automatisch de hoogste waarde van 
de arteria tibialis anterior of de arteria 
tibialis posterior. Om een betrouwbare 
rust-EAI te krijgen, werd de EAI 
twee keer bepaald en gemiddeld. 
Vervolgens nam de sportarts een 
geprotocolleerde inspanningstest van  
14 minuten af op een loopband 
(Woodway, GmbH, Weil am Rhein).  
Zie tabel 3 voor het testprotocol. 
De patiënt scoorde elke minuut  
van de test de mate van pijn op  
vier onderbeenlocaties (rechts lateraal, 
rechts mediaal, links mediaal, links 
lateraal) met een cijfer tussen 0 (geen 
pijn) en 10 (ondraaglijke pijn), om te 
komen tot een pijnprofiel9. Bij twee 
achtereenvolgende pijnscores 7 of 
hoger op dezelfde onderbeenlocatie 
werd de test beëindigd. Als de 

pijnscores onder de 7 bleven, liep de 
patiënt de test volledig uit, mits de 
fysieke conditie dit toeliet. 
Voor het berekenen van de EAI na  
inspanning werd bij gezonde 
proefpersonen het been gebruikt met 
de hoogste systolische bloeddruk in 
rust, bij patiënten het been met de 
hoogste pijnscore bij inspanning.  
Direct na afloop van de  
inspanningstest ging de patiënt op  

de onderzoeksbank liggen. 
De onderzoeker deed de 
bloeddrukmanchetten om de 
geselecteerde arm en het 
geselecteerde been en mat de EAI 
achtereenvolgens na 1, 5, 10 en  
15 minuten. De gebruikte EAI-
bloeddrukmeter kan per EAI-meting 
maar 1 enkel-armcombinatie tegelijk 
meten. De EAI-meting duurt ongeveer 
1 minuut per keer. 

Statistische analyse
Verschillen tussen de drie groepen 
in de gemiddelde waarden van de 
systolische bloeddruk aan de arm, 
systolische bloeddruk aan de enkel  
en EAI per meetmoment (in rust en  
1, 5, 10 en 15 minuten na inspanning) 
zijn vergeleken met One-Way ANalysis 
Of VAriance (ANOVA). Verschillen 
in het verloop van de EAI-waarden 
binnen, respectievelijk tussen de 
onderzoeksgroepen zijn geanalyseerd 
met Repeated Measurements ANOVA. 
Post Hoc Tests met Bonferroni-
correctie zijn in beide analyses  
gebruikt om de groepen onderling 
(paarsgewijs) met elkaar te vergelijken. 
Levene’s Test is gebruikt om te toetsen 
of aan de ANOVA-voorwaarde van 
homogeniteit van varianties werd 
voldaan. Mauchly’s test of Sphericity is  
gebruikt om te toetsen of sprake was 
van sfericiteit (gelijke varianties in de 
verschilscores op de verschillende 
tijdstippen); Greenhouse-Geisser 
correcties zijn toegepast als aan 
deze voorwaarde niet werd voldaan. 
Statistische significantie is vastgesteld 
bij een p-waarde <.05. Data zijn 
geanalyseerd met Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) (PASW 
Statistics for Windows, Versie 18.0. 
Chicago, SPSS Inc., USA).

Afb. 1: De enkel-armindex: gelijktijdige meting van de bloeddruk aan enkel en arm.
Foto: W.O. Zimmermann.

snelheid  
km/uur

helling  
%

tijd voorste 
comp. 
rechts

mediale 
tibiarand 

rechts

mediale 
tibiarand 

links

voorste 
comp. 
links

5 1% 0’55” 0 0 0 0

6 1% 1’55” 0 0 0 0

7 1% 2’55” 0 0 0 0

8 1% 3’55” 0 0 0 0

9 1% 4’55” 1 0 0 1

10 1% 5’55” 2 0 0 2

11 1% 6’55” 2 0 0 2

12 1% 7’55” 3 0 0 3

12 5% 8’55” 3 0 0 3

12 5% 9’55” 4 0 0 4

7,5 5% 10’55” 7 0 0 6

7,5 5% 11’55” 7 0 0 7

12 1% 12’55” einde - - -

12 1% 13’55” - - - -

stoptijd 11’55’’

Tabel 3: Geprotocolleerde inspanningstest: voorbeeld van een pijnprofiel bij een CICS-patiënt.
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Resultaten
De kenmerken van de studiepopulatie 
zijn per onderzoeksgroep 
gepresenteerd in tabel 4. Het betrof 
uitsluitend mannelijke proefpersonen 
van tussen de groepen vergelijkbare 
leeftijd, lengte en gewicht. De 
combinatiegroep had gemiddeld ruim 
3 maanden langer klachten dan de 
CICS-groep. De gemeten drukwaarden 
in de spiercompartimenten waren bij 
de CICS-patiënten hoger dan bij de 
combinatiegroep. 

Figuur 1-3 geeft per onderzoeksgroep 
het verloop in de tijd van de  
drie uitkomstmaten: systolische 
bloeddruk aan de arm (fig. 1), 
systolische bloeddruk aan de enkel  
(fig. 2) en EAI (fig. 3). 
Vergelijking van de waarden van 
de uitkomstmaten per meetmoment 
(One-Way ANOVA) laat significante 
verschillen tussen de drie groepen zien  
voor de systolische bloeddruk 1 minuut 
na inspanning (F(2, 27)= 3.39 met 
p= .043) en voor de EAI 1 minuut na 
inspanning (F(2, 27)= 3.50 met  
p= .040). Dit is in figuur 2 en 3 met  
een * aangeduid. De overige waarden 
per meetmoment verschillen niet 
statistisch significant.

Analyse van het beloop van de 
waarden van de uitkomstmaten in de 
tijd (Repeated Measurements ANOVA) 
laat voor de drie onderzoeksgroepen 
de volgende testresultaten zien:
	Voor alle drie de onderzoeksgroepen 

geldt dat er significante verschillen 
te zien zijn in het beloop van de 
waarden. De testresultaten voor 
systolische bloeddruk arm:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F(1.76, 47.54)= 144.62 met p= .000; 
voor diastolische bloeddruk been: 
F(2.79, 75.39)= 15.17 met p= .000; 
voor EAI: F(3.02, 81.61)= 47.31 met 
p= .000.

	Paarsgewijze vergelijking (post hoc 
tests) laat zien dat voor alle drie de 
onderzoeksgroepen de waarde op 
1 minuut na inspanning significant 
verschilt van de overige waarden.

	Overall is het patroon in de tijd  
van de drie uitkomstmaten niet  
verschillend tussen de 
onderzoeksgroepen.  

De testresultaten voor systolische 
bloeddruk arm:  
F(3.52, 47.54)= 1.31 met p= .279; 
voor systolische bloeddruk been: 
F(5.58, 75.39)= 1.48 met p= .202; 
voor EAI: F(6.05, 81.61)= 1.85 met 
p= .100.

Discussie
In deze verkennende cohortstudie 
stond de vraag centraal of de  
EAI-waarden voor en na inspanning 
verschillen tussen gezonde militairen, 
militairen met CICS en militairen met  
een combinatie van MTSS en CICS. 
Onze hypothese was dat de EAI bij  
militairen met CICS kort na de 
inspanning (1 en 5 minuten) lager zou 
zijn dan bij gezonde militairen en pas 
na langere tijd (10 minuten) weer op 
hetzelfde niveau zou zijn teruggekeerd. 
De resultaten van deze verkennende 
studie zijn in overeenstemming met de 
hypothese: na 1 minuut werden bij de 
CICS-patiënten significant lagere  
EAI-waarden gevonden dan bij de 
andere twee onderzoeksgroepen, 
echter na 5 minuten was het verschil 
verdwenen.
Dit is voor zover wij weten de eerste 
studie waarbij de EAI van CICS-
patiënten, gezonde proefpersonen en  
een combinatiegroep (CICS én MTSS) 
is vergeleken. De bevindingen bij 
de CICS-patiënten komen opvallend 
overeen met de bevindingen bij 
wielrenners met een vernauwing van  
de arteria iliaca externa13: de bloeddruk  
gemeten aan de arm voor en na 
inspanning verschilt niet of nauwelijks 

Fig.1: Verloop van de systolische bloeddruk aan de arm per onderzoeksgroep in de tijd (in rust, 
en 1, 5, 10 en 15 minuten na inspanning).

Tabel 4: Kenmerken van de studiepopulatie.

Gezond
(n=10)

CICS
(n=10)

Combinatie
(n=10)

Leeftijd (jaren) 23,2 21,7 23,0

Lengte (cm) 186 178 182

Gewicht (kg) 87,4 79,9 80,2

BMI 25,2 25,2 24,2

Duur klachten (maanden) 0 6,1 9,5

SANE-score (0-100) 100 61 56

Duur van de looptest (min) 14,0 11,3 10,8

druk voorste compartiment pijnlijkste been (mmHg) - 69,1 51,0

druk voorste compartiment tweede been (mmHg) - 67,6 43,4

druk diepe compartiment pijnlijkste been (mmHg) - 44,7 38,3

druk diepe compartiment tweede been (mmHg) - 50,0 32,6
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tussen gezonde proefpersonen 
en patiënten, maar patiënten 
onderscheiden zich van gezonde 
proefpersonen direct na inspanning 
door een verlaagde systolische 
bloeddruk aan de benen en daardoor 
een verlaagde EAI. Bij patiënten met 
vaatlijden kan het verval in systolische 

bloeddruk verklaard worden door 
de vernauwing in het aanvoerende 
bloedvat. Bij patiënten met CICS moet 
de verklaring voor de bloeddrukdaling 
vermoedelijk gezocht worden in een 
doorbloedingsstoornis in de spieren,  
op het niveau van de capillairen17.  
De vraag of er bij patiënten met CICS 

tijdens inspanning daadwerkelijk 
sprake is van een tekort aan arteriële 
bloedaanvoer is nog niet definitief 
beantwoord18. Anders dan we 
verwachtten zijn de verschillen in  
EAI-waarden 5 minuten na inspanning 
alweer verdwenen. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat bij CICS-patiënten  
de druk in de aangedane 
compartimenten in die tijdsperiode al 
voldoende gedaald is om adequate 
bloedaanvoer te herstellen. 
Een methodologische beperking 
van dit onderzoek is dat de 
onderzoeksgroepen relatief klein zijn. 
De bevindingen van deze studie  
dienen dus eerst gereproduceerd 
te worden in een studie met meer 
proefpersonen. Bij reproduceerbare 
resultaten zou vervolgens bekeken 
kunnen worden of het mogelijk is te 
komen tot een afkapwaarde waaronder 
de EAI met hoge sensitiviteit wijst op 
CICS. 
In dit onderzoek is EAI gemeten op  
1 en 5 minuten na inspanning. Na  
5 minuten waren de verschillen tussen  
de groepen verdwenen. Om te 
bekijken hoe snel na inspanning de 
EAI-waarden genormaliseerd zijn, 
is het voor toekomstig onderzoek 
aan te bevelen de meetintervallen te 
verkleinen naar bijvoorbeeld  
2 en 4 minuten na inspanning.
Onze studiepopulatie liet tijdens 
de looptest soms grote individuele 
verschillen in volhoudtijd zien (zie  
tabel 4). De test werd beëindigd bij  
tweemaal pijnscore 7 of als 
de deelnemer vanwege zijn 
uithoudingsvermogen niet verder kon. 
Vanuit de literatuur is bekend dat de 
intensiteit van de inspanning invloed 
heeft op de EAI na inspanning: de EAI 
direct na inspanning is lager naarmate 
de inspanningstest zwaarder is19. 
Idealiter moet dus elke proefpersoon 
dezelfde tijdsduur lopen voor een 
zuivere vergelijking. In een studie met 
getrainde atleten versus ongetrainde 
personen bleek ook dat de mate van 
fitheid invloed heeft op de EAI20. De 
atleten, gekenmerkt door een hogere 
maximale zuurstofopname (VO2max), 
hadden een significant hogere EAI in  
rust en een significant kleinere 
daling van EAI na inspanning. In een 
toekomstig onderzoek zal de VO2max,  
bij voorkeur gemeten in een  
conditietest waarin de 
onderbeenklachten geen prominente 
rol spelen (zoals een fietstest), 
als potentiële effectmodificator 
meegenomen moeten worden.
Ten slotte is het gewenst om in 
vervolgonderzoek een groep patiënten 
met MTSS maar zonder CICS-klachten 
te includeren. Mocht de systolische 
bloeddruk aan de enkel na inspanning 

* CICS significant verschillend van beide andere groepen p< .05.

Fig. 2: Verloop van de systolische bloeddruk aan de enkel per onderzoeksgroep in de tijd (in rust, 
en 1, 5, 10 en 15 minuten na inspanning). 

* CICS significant verschillend van beide andere groepen p< .05.

Fig. 3: Verloop van de EAI per onderzoeksgroep in de tijd (in rust, en 1, 5, 10 en 15 minuten na 
inspanning). 
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S U M M A R Yin deze groep net zo verlopen als bij 
gezonde proefpersonen, dan zou op 
basis van de EAI of de systolische 
bloeddruk aan de enkel een 
onderscheid gemaakt kunnen worden 
tussen MTSS en CICS van de diepe 
loges. Speciale aandacht verdient de 
vraag of een combinatie van de  
non-invasieve testen, met name 
pijnprofiel en EAI, voldoende 
diagnostische zeggingskracht heeft om 
de invasieve drukmeting bij CICS op 
termijn te kunnen vervangen. 

Conclusie en aanbevelingen
De resultaten wijzen uit dat zowel 
de EAI, als de systolische bloeddruk 
gemeten aan de enkel bij CICS-
patiënten 1 minuut na inspanning 
significant lager is dan bij gezonde 
proefpersonen en patiënten met een 
combinatie van MTSS en CICS. In een 
meer uitgebreide studie zal nagegaan 
moeten worden of de EAI en/of de 
systolische bloeddruk 1 minuut na 
inspanning gebruikt kan worden als 
niet-invasieve methode bij het stellen 
van de diagnose. Aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek zijn:
	toevoegen van een groep patiënten 

met MTSS (met invasieve 
drukmeting);

	toevoegen van een meting van 
de fitness van de proefpersonen 
(VO2max op een fietsergometer);

	iedereen hetzelfde protocol laten 
uitlopen;

	frequenter EAI meten na inspanning: 
1, 2, 4, 6, 8, 10 en 15 minuten;

	de diagnostische waarde van de 
combinatie van pijnprofiel en EAI 
vergelijken met een invasieve 
drukmeting.
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THE ANKLE BRACHIAL INDEX 
BEFORE AND AFTER EXERCISE
IN HEALTHY SOLDIERS AND
SOLDIERS WITH LOWER LEG 
COMPLAINTS 
A cohort study
Exercise related leg pain is a common 
complaint in the military. Medial Tibial 
Stress Syndrome (MTSS) and Chronic 
Exertional Compartment Syndrome 
(CECS) are the most prevalent 
conditions. A distinction between the 
two conditions is not always easy to 
make. The diagnosis MTSS can be 
made based on history and physical 
examination alone. The diagnosis 
CECS requires an intracompartmental 
pressure measurement (ICP), 
immediately after exercise. The ICP 
is invasive and can be painful, an 
alternative method to confirm the 
diagnosis is desirable.
The characteristic rise of ICP in CECS 
patients possibly reduces the arterial 
supply of blood to the leg, resulting in  
a related decrease in systolic blood 
pressure. This is a pilot study to 
determine whether ankle-brachial index 
(ABI) before or after exercise can  
identify CECS patients. ABI is defined 
as systolic blood pressure at the ankle,  
divided by systolic blood pressure at 
the arm. ABI was recorded before  
exercise and 1, 5, 10 and 15 minutes  
after exercise in three study groups: 
Healthy young military men, 
CECS patients and patients with a 
combination of MTSS and CECS.
The results show that both ABI and 
systolic blood pressure at the ankle are  
significantly lower in CECS patients  
than in the other two study groups,  
one minute after exercise. 
Recommendations are made for future 
studies into the possible role of ABI in 
the diagnosis of CECS. 
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R E F E R A A T

Task Force Uruzgan, Afghanistan 2006-2010: 
medische aspecten en uitkomsten

Samenvatting proefschrift

door luitenant ter zee-arts der  
1e klasse KMR dr. Rigo Hoencamp

Hoofdstuk 1 beschrijft gewapende 
conflicten uit de vorige eeuw en meer 
recente conflicten. Het illustreert de  
belangrijke verbeteringen en 
aanpassingen van  
(voertuig)bepantsering en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Deze 
verbeteringen en aanpassingen 
hebben geresulteerd in een andere 
(lichaams)verdeling van verwondingen 
en daarmee de impact die 
gevechtshandelingen hebben op het 
defensiepersoneel.

Incidentie en epidemiologie van 
gevechtsslachtoffers
Deel 1 van het proefschrift evalueert 
de incidentie en typering van 
gevechtsgewonden van de  
NAVO-coalitiepartners, waarna deze 
internationale resultaten worden 
vergeleken met de Nederlandse 
resultaten uit Uruzgan. Dit geeft 
inzicht in demografie, beschrijft 
de impact van geïmproviseerde 
explosieven, de zgn. bermbommen 
(Improved Explosive Devices IED’s) 
en schetst mogelijkheden om de 
kwaliteit van geleverde zorg voor 
gevechtsslachtoffers te verbeteren.

Hoofdstuk 2 is een systematisch 
onderzoek dat de incidentie en 
karakteristieken beschrijft van BC’s 
van NAVO-coalitiepartners in Irak en 
Afghanistan. Deze review is gebaseerd 
op alle beschikbare studies over 
gevechtsverwondingen afkomstig 
van de NAVO-coalitiepartners tijdens 
missies in Irak en Afghanistan.  
Acht gepubliceerde artikelen, welke 
in totaal 19.750 BC’s omvatten, zijn 
geanalyseerd. Deze studies zijn 
gewaardeerd op het aangegeven  
level of evidence conform de criteria 
van het Centre of Evidence Based 
Medicine in Oxford, VK.
De methodologische kwaliteit van deze 
observationeel vergelijkende studies is 
vergeleken met de gemodificeerde 

Samenvatting
Dit proefschrift richt zich op ervaringen van de Nederlandse krijgsmacht in Uruzgan, Afghanistan gedurende de 
periode 2006-2010. In het proefschrift worden, onder andere, multifactoriële invloeden rond gevechtsgewonden 
beschreven: van directe consequenties voor de gevechtsslachtoffers (Battle Casualties, BC’s) tot en met de impact  
die deze gebeurtenissen hebben op medestrijders, medisch personeel en familieleden. De focus van dit proefschrift 
ligt in de eerste plaats op de incidentie en karakteristieken van BC’s van de NAVO-coalitiepartners tijdens de missie 
in Afghanistan. Op de tweede plaats worden deze internationale data vergeleken met die van de Nederlandse 
krijgsmacht en met historische data. Op de derde plaats wordt de kwaliteit van zorg van de pre-hospitale fase  
tijdens het gewapende conflict in Uruzgan beschreven, alsmede de initiële in-hospitale fase (hospitalisatie in  
het missiegebied). Tot slot, worden de korte en langetermijneffecten van verwondingen opgelopen tijdens 
gevechtshandelingen en de impact van deze verwondingen op de zgn. buddy’s en het sociale netwerk van de 
gewonde militair beschreven.

Newcastle-Ottawa schaal. Er werd 
heterogeniteit geconstateerd tussen 
de geïncludeerde studies, met grote 
verschillen tussen inclusie en exclusie 
criteria.
De verdeling in letselmechanisme 
was als volgt: 18% schotwonden, 
72% explosieven en 10% overige. 
De anatomische distributie van 
verwondingen is: hoofd en nek 31%, 
romp 27%, extremiteiten 39% en 
3% overige. Het letselmechanisme 
en de anatomische distributie van 
verwondingen zoals geobserveerd  
door de NAVO-coalitiepartners is  
anders dan in voorgaande 
gevechtscampagnes. Bermbommen 
waren de grootste bedreiging tijdens  
de meest recente gewapende 
conflicten.
Er wordt een NAVO-breed 
registratiesysteem aangeraden om 
de registratie van verwondingen 
te verbeteren tijdens gewapende 
conflicten. Tevens is er meer 
onderzoek noodzakelijk om 
beschermende materialen te 
ontwikkelen, met extra aandacht  
voor hoofd en nekletsel.

Hoofdstuk 3 is het eerste rapport 
over wondpatronen en oorzakelijke 
mechanismen van verwonding van 
BC’s behandeld in de Role 2 MTF 
(Medical Treatment Facility) op het  
Nederlandse Kamp Holland. Totaal 
werden er 2.736 patiënten opgenomen 
waarvan 60% (N = 1.635) werd 
geclassificeerd als disease non-battle  
injuries (DNBI’s) en 40% (N = 1.101)  
als verwonding door 
gevechtshandelingen ofwel battle 
injuries (BI’s). Er waren in totaal  
1.617 gevechtsverwondingen, 
resulterend in 1,6 wonden per BC.  
De verdeling in letselmechanisme 
was als volgt: explosies 55% en 
schotwonden 35%. De anatomische 
distributie van verwondingen was: 
hoofd en nek 21%, thorax 13%, 

abdomen 14%, bovenste extremiteit 
20% en onderste extremiteit 33%. 
Deze getallen zijn vergelijkbaar met  
resultaten van de NAVO-coalitiepartners  
tijdens de missie in Afghanistan, maar  
verschillen van die uit eerdere 
gewapende conflicten: een groter deel  
hoofd- en nekverwondingen en een  
afgenomen deel rompverwondingen. 
De pre-hospitale fase blijkt de  
belangrijkste fase om de 
overlevingskans van een 
gevechtsgewonde te verbeteren.

Hoofdstuk 4 beschrijft een  
diepgaande analyse van alle 
Nederlandse gevechtsgewonden 
tijdens de participatie in de  
ISAF-missie (2006-2010) in zuidelijk 
Afghanistan. In totaal waren er  
199 Nederlandse BC’s. Letaliteit was  
9,5% en het percentage gesneuvelden 
tijdens gevechtsacties (Killed in Action, 
KIA) was 16,5%. Het percentage 
gesneuvelden als gevolg van 
verwonding (Died of Wounds, DOW)  
was 1,1%. De anatomische distributie 
van verwondingen was als volgt:  
hoofd en nek 32%, thorax 8%, 
abdomen 13%, bovenste extremiteit 
18% en onderste extremiteit 30%.  
In de groep gewonden tijdens 
gevechtsacties (Wounded in Action, 
WIA) waren de gemiddelde AIS en  
ISS 3 respectievelijk 11 (schematische 
weergave van ernst van de 
verwondingen). In 85% van de 
gevallen waren explosieven het 
letselmechanisme. Een integrale 
multinationale benadering is 
noodzakelijk om beschermende 
materialen te ontwikkelen, met name 
voor extremiteit-, hoofd- en nekletsel. 

Chirurg i.o. (vaat- en traumachirurgie),
Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag en 
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. 
Artikel ontvangen april 2015.
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Een prospectief registratiesysteem 
is noodzakelijk om binnen de gehele 
militaire medische zorgketen de 
registratie van verwondingen te 
verbeteren. Samenwerking met het 
Amerikaanse registratiesysteem 
(DoDTR) of integratie in het  
Nederlandse landelijke 
traumaregistratiesysteem zijn  
hiervoor mogelijke oplossingen.

Kwaliteit van zorg
Deel 2 evalueert de kwaliteit van zorg,  
ten tijde van het gewapend conflict in  
Uruzgan, in de pre-hospitale fase en 
die in de initiële-hospitale fase. Er is  
specifieke aandacht voor kwaliteit van  
zorg in de pre-hospitale fase, zoals 
ervaren door de ‘directe cirkel’ rond  
de gevechtsslachtoffers, en voor 
de psychologische impact van 
uitzendingen op chirurgen en 
anesthesisten.

Hoofdstuk 5 evalueert de ‘directe 
cirkel’ rond gevechtsgewonden. Door 
middel van een online vragenlijst  
is een enquête gehouden 
onder gewondenverzorgers, 
verpleegkundigen, tactische 
commandanten en ondersteunend 
personeel (N =200). Deze 
geënquêteerden waren ingezet bij  
drie compagnieën van het  
Korps Mariniers in Zuid Afghanistan 
(2009-2010). Zeven en tachtig procent  
van de in aanmerking komende 
gewondenverzorgers, 
verpleegkundigen en tactisch 
commandanten deed mee aan dit  
onderzoek. De meeste 
gewondenverzorgers en 
verpleegkundigen gaven hun training 
voorafgaand aan de uitzending een  
voldoende score, de globale 
zelfwaargenomen kwaliteit van zorg 
was bovengemiddeld (7,8). Er was 
geen significant verschil tussen rang, 
geslacht, leeftijd en militaire taak bij  
gebruikmaking van de impact of event  
scale en de post deployment 
reintegration scale, (PDRS). De enige  
uitzonderingen waren de work 
negative, family positive en personal 
positive subscales in de PDRS, waar 
een significant verschil (p<0,05) werd  
gevonden met de Canadese 
normwaarden. De mate van Post 
Traumatische Stress Stoornis (PTSS) 
in de uitgezonden compagnieën van 
het Korps Mariniers was laag.
Verder (prospectief ) onderzoek is 
noodzakelijk om predisponerende, 
maar mogelijk vermijdbare, 
stressfactoren te identificeren. Het  
blijkt wenselijk te zijn om vanaf het 
tijdsstip van een gevechtsverwonding 
een waterdicht nazorgprogramma op  
te zetten voor de gehele eenheid.

Hoofdstuk 6 evalueert de medisch 
ondersteunende organisatie (Medical 
Support Organization, MSO). Door 
middel van een online vragenlijst werd 
een enquête gehouden onder alle 
(N = 40) chirurgen en anesthesisten 
die ingezet zijn in de Role 2 MTF in 
Uruzgan en/of in de Role 3 MTF op 
Vliegbasis Khandahar (KAF) tussen 
februari 2006 en november 2010. 
De meeste deelnemers (35/40) 
rapporteerden een grote mate van 
gereedheid voor hun uitzending. Alle 
(40/40) chirurgen en anesthesisten 
beschreven een positieve invloed van 
de uitzending op hun professionele 
vaardigheden, en 33/40 beschreven 
een positief effect op de eigen 
persoonlijke ontwikkeling. Kennis 
van maxillofaciale, opthalmische, 
neurologische, urologische, 
gynaecologische, vasculaire en 
thoracale chirurgie scoorde onder 
de normwaarde van 7 (schaal 1-10). 
Bijna 50% van de chirurgen en 
anesthesisten hadden behoefte aan 
een onafhankelijke coach om, op 
enig moment na de uitzending, over 
hun ervaringen te praten. Een gericht 
trainingsprogramma voorafgaand 
aan de uitzending om Nederlandse 
chirurgen en anesthesiologen voor te 
bereiden op oorlogschirurgie ontbreekt 
op dit moment.

Hoofdstuk 7 beschrijft het aantal en  
de type operaties uitgevoerd in de 
Role 2 MTF en vergelijkt deze met het 
aantal en de type operaties uitgevoerd 
door een jonge klare chirurg. In 
totaal ondergingen 1.427 slachtoffers 
(inclusief 336 pediatrische casus) 
2.319 chirurgische procedures. Jonge 
klare chirurgen hadden tijdens hun 
opleiding gemiddeld 1.444 operaties 
zelfstandig uitgevoerd, inclusief  
165 laparotomieën, 19 grote 
vaatoperaties, 28 amputaties en  
153 operatieve fractuurstabilisaties. 
Jonge klare chirurgen hadden een  
minimale blootstelling aan 
verwondingen welke een thoracotomie, 
craniotomie, nefrectomie of IVC herstel 
vereisten. Tevens was blootstelling aan 
kinderslachtoffers vele malen hoger 
dan werd gerapporteerd in andere 
militaire ziekenhuizen in Irak en 
Afghanistan.
De huidige (civiele) opleiding voorziet  
niet in de minimaal vereiste 
competenties van een militair chirurg, 
deze opleiding is niet toegespitst op  
militaire uitzendingen. De erkenning  
van militaire chirurgie als 
subspecialisme van de algemene 
(trauma)chirurgie in Nederland, met 
een duidelijk opleidingscurriculum, 
blijkt wenselijk. De invoering van een 
NAVO-standaard voor militaire en 

rampenchirurgie zou kunnen bijdragen 
dit doel te bereiken.

Kwaliteit van leven
Deel 3 legt de nadruk op de kwaliteit 
van leven van een BC, onderverdeeld 
in de rol van het thuisfront, functioneren 
en re-integratie na uitzending.

Hoofdstuk 8 evalueert vijf jaar 
follow up van Nederlandse 
gevechtsgewonden. Een online 
enquête omvatte vijf onderdelen, te  
weten: de Impact of Event Scale-
Revised (IES-R), de Post Deployment 
Reintegration Scale (PDRS), de 
Symptom Checklist 90 (SCL-90-R), 
Quality of Life (QOL) gebruikmakend 
van de EuroQol-6D (EQ-6D) en 
Short form health survey (SF)-36, 
en als laatste de modified Trimbos 
questionnaire for Costs associated 
with Psychiatric Illness (TIC-P). 
Achtendertig procent van de 
geïdentificeerde gevechtsgewonden 
hebben deelgenomen aan de enquête. 
De significant verschillende uitkomst 
(p<0.05), IES was respectievelijk in de 
BC-groep 15.9, controlegroep 1  
(uitgezonden militairen met 
gevechtsfunctie) 5.1, en controlegroep 2  
(uitgezonden militairen met functie op  
het kamp) 3.7. De PDRS toonde een 
significant verschillende (p<0.05) 
uitkomst in de work negative, family 
negative en personal negative 
subschaal. De totaal score op de  
SCL-90 in de BC-groep was significant 
hoger dan in de controlegroepen 
(p<0.05). De medische zorgconsumptie 
was respectievelijk in the BC-groep  
€ 486,80, controlegroep 1 € 162,90, en 
controlegroep 2 € 166,10.
De kwaliteit van leven, impact van 
gebeurtenissen en stresslevels waren 
significant hoger in de BC-groep 
vergeleken met de controlegroepen. 
Tevens was de zorgconsumptie 
driemaal hoger in de BC-groep. De 
associatie tussen stresslevels en 
kwaliteit van leven, vraagt om een 
adequate vroege aanpak van deze 
verhoogde stresslevels om de kwaliteit 
van leven mogelijk te verbeteren. 
Vervolgonderzoek is noodzakelijk om 
beïnvloedbare factoren te destilleren, 
en daarmee hopelijk de uitkomsten 
voor de gevechtsgewonden te 
verbeteren.

Hoofdstuk 9 beschrijft de complete 
medische ondersteuning van de 
Nederlandse krijgsmacht met 
betrekking tot de uit Afghanistan 
gerepatrieerde militairen (juli 2003 tot 
januari 2014). Verwondingen aan het 
bewegingsapparaat waren de  
hoofdreden (63%, 141/223) voor 
repatriëring en bermbommen waren 
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de belangrijkste oorzaak voor 
verwondingen (67%, 60/89) in de 
BC-groep. De gemiddelde tijd tussen 
verwonding en aankomst in Nederland 
was acht dagen, welke gereduceerd 
werd naar 3,6 dagen in geval van 
polytraumaslachtoffers (ISS > 15). 
Zestig procent van alle medische 
evacuaties was als gevolg van DNBI’s 
en deze groep repatrianten was 
significant ouder in vergelijking met de 
BC-groep.
Het leveren van definitieve zorg duurde  
relatief lang. Een tijdspanne tussen 
48-72 uur voor aankomst in een 
centraal militair hospitaal (Role 4 MTF) 
lijkt haalbaar. Verder onderzoek is 
noodzakelijk om te evalueren of een 
kortere afvoertijd ook ‘ziektewinst’ 
oplevert bij een BC.

Conclusies
Concluderend, er worden  
drie hoofdthema’s in dit proefschrift 
besproken: ten eerste incidentie en  
epidemiologie van BC’s, ten tweede 
de kwaliteit van zorg en ten derde de 
kwaliteit van leven. Deze drie thema’s  
leggen het fundament voor meer 
(medisch) onderzoek binnen de  
Nederlandse krijgsmacht. Optimalisatie  
van de behandeling van 
gevechtsgewonden gaat verder dan de  
medisch ondersteunende organisatie. 
Vroege betrokkenheid van buddy’s, 
familieleden, medisch personeel en  
tactisch commandanten is bevorderlijk  
voor eenieder. Een volledig 
geïntegreerde aanpak binnen de 
defensieorganisatie is noodzakelijk. 
Militaire geneeskunde is een continu 
evoluerend proces, waarbij alle 
mogelijkheden moeten worden 
aangewend om dit proces te 
optimaliseren.

De integratie van prospectieve studies 
zal de kwaliteit van lessons learned 
van elk gewapend conflict verhogen. 
Er is een sterke overeenkomst 
met rampengeneeskunde en 
rampenchirurgie. Samenwerking van 
rampengeneeskunde en militaire 
geneeskunde kan daarom nuttig zijn. 
Als de resultaten omschreven in dit 
proefschrift kunnen bijdragen aan de 
verbetering van de kwaliteit van de 
medisch ondersteunende organisatie, 
de opleiding van medisch en  
niet-medisch personeel en de kwaliteit 
van leven van alle betrokkenen met 
meer dan een procent, dan is het doel 
bereikt.

Ten slotte
Veel vragen blijven onbeantwoord en 
clichés zijn wederom van toepassing. 
Twee hiervan worden hieronder 
bediscussieerd.

Civiele geneeskunde verschilt 
significant met militaire 
geneeskunde
De huidige civiele heelkundige 
opleiding voorziet niet in de benodigde 
competenties van een militair chirurg. 
Dit gat zal alleen maar blijven groeien 
bij voortdurende superspecialisatie. 
Weinig chirurgen zullen worden 
blootgesteld aan zowel ossaal als 
vasculair en thoracale verwondingen. 
Het is van belang dat we op deze 
ontwikkelingen anticiperen.

Er zijn meerdere mogelijke 
oplossingen beschreven in dit 
proefschrift: gestandaardiseerde 
cursussen, uitwisselingsprogramma’s 
(o.a. fellowships), uitzending van 
chirurgen in opleiding (AIOS) naar 
conflictgebieden als onderdeel van 
hun medisch specialistische opleiding, 
trapsgewijze classificatie van militair 
chirurgen, de introductie van een 
NAVO-militair (en ramp gerelateerde) 
chirurgische standaard en de 
erkenning van militaire chirurgie als 
subspecialisatie binnen de algemene 
(trauma)chirurgie.
De veranderde wijze van vijandig 
optreden heeft een vierde generatie 
oorlogsvoering gebracht. In de 
komende decennia zal de scheidslijn 
tussen het strijdtoneel en de civiele 
omgeving meer en meer vervagen, 
wat kan leiden tot de vijfde generatie 
oorlogsvoering. Dit impliceert dat 
nieuwe vaardigheden en competenties 
geïntegreerd dienen te worden in 
militaire en civiele geneeskunde.

Boots on the ground
Ondanks de evoluerende 
technische mogelijkheden van 
moderne gemechaniseerde en 
geautomatiseerde elementen zoals 
drones, zullen boots on the ground 
een cruciaal onderdeel blijven vormen 
in toekomstige gewapende conflicten. 
Derhalve dienen de inspanningen om 
de kwaliteit van zorg voor gewond  
geraakte militairen te verbeteren 
nooit te stoppen. De rol van 
mede-combattanten en een sterk 
ondersteunend sociaal netwerk kan 
nimmer te veel benadrukt worden. 
Hun vroege betrokkenheid in het 
revalidatieproces zal heilzaam zijn  
voor eenieder.

Als voormalig pelotonscommandant  
en sportman, geloof ik heilig in de 
kracht van teamgeest en teamwork. 
Esprit de Corps en train as you fight 
zijn meer dan force multipliers en 
eerder een levenshouding. Recente 
initiatieven als collectieve deelname 
door gewonde buddy’s aan “Mud 
Masters” en “The Invictus Games” 

versterken deze insteek. Alleen als 
team kunnen wij deze uitdagingen aan.

Qua Patet Orbis
(Zo wijdt de wereld strekt)

TASK FORCE URUZGAN, 
AFGHANISTAN 2006-2010: 
MEDICAL ASPECTS AND 
CHALLENGES 
Between 2006 and 2010 Task Force 
Uruzgan, as part of the ISAF mission, 
conducted military operations in 
a hostile environment. This thesis 
describes the multifactorial influences 
of armed conflicts; from the direct 
consequences for combat casualties, 
to the impact they have on their 
comrades, medical personnel and 
family members.
The aim of this thesis is to evaluate 
quality of care (QOC) of the Dutch 
armed forces (DAF) and the quality of 
life (QOL) of injured Dutch service  
members. Therefore, the thesis 
focuses on the incidence and 
characteristics of battle casualties 
(BCs) in North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) coalition forces 
and secondly it compares these 
international data with the DAF and 
historical data. It further focuses on 
(1) QOC in the pre-hospital phase 
during the armed conflict in Uruzgan, 
and (2) the initial in-hospital (in-theatre 
hospitalized) phase. The military 
surgeon plays a vital role in the initial 
care of wounded service members and 
should be ready for this demanding 
task. Finally, this thesis focuses on the 
QOL of a BC, divided in (1) the role of 
social support, (2) outcome, and  
(3) post deployment reintegration.

S U M M A R Y
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Duurzaam inzetbaar
DGO start programma Duurzaam inzetbaar
C-DGO heeft onlangs het programma ‘Duurzaam inzetbaar’ 
geïnitieerd. Hiermee verschuift de aandacht in de militaire 
gezondheidszorg zich eveneens naar de voorkant van zorg. Niet 
reactief en vanuit ziekte oriëntatie, maar juist proactief zijn en ons  
richten op het verbeteren van de gezondheid en welzijn. Met andere  
woorden: hoe word je duurzaam gezond. En daarmee sterker 
inzetbaar voor het werken als militair en Fit For Life. Dit is niet 
nieuw, immers ook civiel is deze tendens te zien. Wel wordt het 
programma toegespitst op en ontwikkelt voor de militair en het 
operationele optreden. 
Hoe versterk jij jouw eigen regie? Hoe maak je duurzame keuzes? 
We weten wel dat interventies gericht op welzijn en gedrag alleen 
kans van slagen hebben als rekening wordt gehouden met de 
omgeving van het individu. Voor de militair is dat het team, de 
eenheid en de organisatie en natuurlijk het thuisfront. Dat betekent 
misschien anders kijken naar de patiënt en zijn of haar status en 
medische probleem en het anders inrichten van zorginterventies. 
Welke rol kunnen gezondheidsapps die momenteel de markt 
overspoelen hierbij spelen? Belangrijker misschien nog: wat 
betekent deze e-health boeggolf voor het type zorg dat we straks  
binnen Defensie moeten leveren? In het programma Duurzaam 
Inzetbaar gaan we binnen de militaire gezondheidszorg met onze  
partners binnen en buiten Defensie op zoek naar 
aanknopingspunten voor duurzaamheid. Om met de woorden van 
C-CDC te spreken: “niet omdat we ziek zijn, maar omdat we beter 
willen worden”. Voor reacties of vragen over het project kunt u 
contact opnemen met PH.Helmhout.01@mindef.nl

Militair Revalidatie Centrum introduceert ‘het nieuwe koken’
Eten als een topsporter. Voor patiënten in het Militair Revalidatie 
Centrum in Doorn is dat tegenwoordig de norm. De maaltijden die 
ze krijgen zijn in nauw evenwicht met de inspanning die zij leveren. 
De basis van het nieuwe koken is het boek van Erik te Velthuis, 
chef-kok van sportcentrum Papendal. ‘Goud op je bord’ toont in 
alle facetten hoe juiste voeding het beste uit de mens haalt. De 
goede keuze van grondstoffen en nieuwe bereidingstechnieken 
bevorderen niet alleen de prestaties van topsporters, maar ook het 
herstel van de revaliderende militair. De vertaling naar ‘gezonde’ 
militairen met hun zware trainingen is dan vervolgens gauw 
gemaakt: ‘Fit Through Food’.

Beroepsgeheim
Waar ligt de grens van het beroepsgeheim van militair 
verpleegkundigen?
In het januarinummer van het ACOM Journaal (maandblad van de 
Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen) is het artikel  
‘Waar ligt de grens van het beroepsgeheim van militair 
verpleegkundigen?’ verschenen. Dit artikel gaat in op vragen die 
aan de afdeling rechtspraak van de ACOM zijn gesteld door  
Algemeen Militaire Verpleegkundigen, die beroepshalve 
geconfronteerd worden met de medische gevolgen van  
(hard)drugsgebruik bij een militair en daardoor worstelen met het 
dilemma van het medisch beroepsgeheim. Hoewel de HMA en de 
beroepsgroep V&VN MV&V het in grote lijnen eens zijn met de 
strekking van dit artikel, is een enkele nuancering op zijn plaats.  
De gezamenlijke reactie van de HMA en de voorzitter van de  
V&VN MV&V is op intranet gepubliceerd en hier na te lezen.

Gezondheids-/landenadviezen
Landenadvies Belize
Het landenadvies voor Belize t.b.v. vaccinaties en preventieve 
maatregelen in het kader van de Jungle Warfare Instructors  
Course 2015, is onlangs geactualiseerd. Dit advies en alle  
overige landenadviezen, zijn op intranet terug te vinden. 

Richtlijnen/instructies
RMG/043 Preventieve gezondheidszorg voor inzet van 
personeel in missie- of oefengebieden buiten Nederland
De richtlijn met betrekking tot preventieve gezondheidszorg voor 
inzet van personeel in missie- of oefengebieden buiten Nederland  
is geactualiseerd en op intranet gepubliceerd. 
Deze richtlijn heeft als doel informatie te verstrekken over de te 
nemen voorzorgsmaatregelen om gezondheidsrisico’s bij verblijf in 
operatie- en buitenlandse oefengebieden te beperken. De richtlijn 
beschrijft de rol van de verantwoordelijke partijen, de procedure  
van het pre- en post-deploymentonderzoek, de in te vullen 
vragenlijst en eventueel noodzakelijke profylaxe.
De vragenlijst is ook apart als wordversie op intranet gepubliceerd, 
zodat deze aan betrokken personen ter invulling kan worden 
aangeboden. 
Hetzelfde geldt voor de machtiging (zie bijlage B). Ook deze is als 
worddocument via intranet te downloaden:

Wijziging in richtlijnen voor het toekennen van het 
Draaginsigne Gewonden 
De richtlijnen voor het toekennen van het Draaginsigne Gewonden 
(DIG) zijn eind februari gewijzigd. De belangrijkste aanvulling is een  
uitgebreide omschrijving van de term gevechtshandeling. Een vorm 
van gevechtscontact of excessieve geweldsuitoefening tegen de 
gewonde militair is namelijk een essentiële voorwaarde voor de 
mogelijke toekenning van een DIG. Het gaat niet om een wijziging 
van de criteria, maar een verduidelijking van de richtlijnen die 
worden gebruikt bij het toetsen aan de criteria. Met deze wijzigingen 
moet voor de aanvragers van het DIG duidelijker zijn wat de 
beslissingsgronden zijn voor toekenning. 
Om een voorbeeld te geven: Bij PTSS geldt dat wanneer dit is 
veroorzaakt door het zien van schokkende beelden en niet als  
direct gevolg van een gevechtshandeling tegen de gewonde militair 
is ontstaan, diegene niet in aanmerking komt voor het DIG. 
De richtlijn is op intranet te downloaden. 

GIDS
Patch GIDS 3.4.1 in productie genomen
Met de inproductiename van de Patch GIDS 3.4.1 (vrijdag 6 maart) 
zijn de volgende opties beschikbaar/gewijzigd:
1. Na afsluiten van een consult springt GIDS weer terug naar de 

lijst ziektegevallen en niet naar de lijst consulten:
2. In het medisch overzicht is ‘BMI’ naar beneden en 

‘Bijzonderheden’ naar boven verplaatst;
3. Er is een nieuwe verwijsbrief MGGZ geïmplementeerd;
4. Het onderzoek Chroom 6 is toegevoegd;
5. Het probleem in de arboformulieren waardoor een verplicht 

datumveld niet zichtbaar werd is verholpen.

21 mei: Dag van de Verpleging ‘Samen deskundig’
Zet de datum alvast in de agenda. Op 21 mei 2015 zal in de 
Generaal Spoorkazerne in Ermelo het symposium in het kader  
van de Dag van de Verpleging Defensie plaatsvinden. Deze dag 
met het thema ‘Samen deskundig’ zal samen met de collega’s van 
de V&VN Justitieel verpleegkundigen georganiseerd worden.
Klik hier voor het conceptprogramma.

Update Chroom 6 en andere gevaarlijke stoffen
Nieuwsberichten Taskforce Chroom 6
Er is de laatste tijd veel aandacht in zowel de media als de politiek 
voor chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen, zoals asbest. De 
Taskforce Chroom 6 zal via nieuwsbericht regelmatig informeren 
over de laatste stand van zaken. Deze informatie kan relevant 
zijn voor vragen die tijdens patiëntconsulten naar voren komen. 
De reeds verschenen nieuwsberichten zijn via het informatiepunt 
chroomverf op intranet na te lezen. 

De nieuwsbrief (e-bulletin) van en voor de militaire gezondheidszorg is een maandelijkse uitgave van de Staf Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).

Reacties of onderwerpen kunt u mailen naar p.burema@mindef.nl
Deze nieuwsbrief en meer informatie over (militaire) gezondheidszorg is te vinden op het intranet en op de startpagina Gezondheidszorg Defensie: 
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 030-218 4247 of per e-mail: p.burema@mindef.nl
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 4, april 2015

Veiligheid en Arbo
Veiligheid Terumo-injectienaalden
Op 23 maart 2015 besteedde het televisieprogramma  
‘EenVandaag’ aandacht aan de veiligheid van injectienaalden. Het 
ging hierbij over injectienaalden van het merk Terumo,  
type K-Pack II en Neolus. Volgens het televisieprogramma bestaat 
een probleem met de lijm in de naalden. Deze zou onvoldoende 
uitgehard zijn, waardoor mogelijk lijm vrijkomt dat mee ingespoten 
wordt bij gebruik van de injectienaald. Het RIVM onderzoekt de 
naalden in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ). In afwachting van deze onderzoeksresultaten blijft het advies 
van de IGZ om de betreffende naalden (Terumo K-Pack II en 
Neolus-naalden) uit voorzorg tijdelijk niet te gebruiken, indien er een 
alternatief beschikbaar is. Defensie volgt dit advies. Dat betekent 
voor de militaire gezondheidszorg dat ‘losse’ Terumo-naalden van 
het type K-Pack II en Neolus tot nader order niet mogen worden 
gebruikt. Er zijn voldoende alternatieve naalden voorhanden. 
Eventuele aanwezige naalden van het type Terumo K-Pack II en 
Neolus moeten tot nader order in quarantaine worden geplaatst, 
conform de lokale procedures. Meer informatie kunt u hier nalezen. 

Vaststelling Arbocatalogi Defensie
Op 24 maart jl. zijn de Arbocatalogi ‘Beperking van blootstelling 
aan dieselmotorenemissies (DME)’en ‘Het voorkomen van 
agressie en geweld tegen Defensiemedewerkers’ vastgesteld. 
Deze arbocatalogi zijn een vertaling van de algemene wetgeving 
naar grenswaarden en maatregelen voor de veiligheid en 
gezondheid van het personeel en maken deel uit van het 
Veiligheidsmanagementsysteem Defensie.
Momenteel zijn arbocatalogi in ontwikkeling op het gebied van: 
elektromagnetische velden (EMV), geluid, kunstmatige optische 
straling (KOS), lasrook, legionella, tekenbeten en lyme en 
werken op hoogte. Daarnaast wordt nog onderzocht of er een 
arbocatalogus voor gevaarlijke stoffen komt. Klik hier voor meer 
informatie over arbocatalogi op intranet. 

Pushberichten bij verzuim medewerkers wegens ziekte
In december 2013 besloot de Hoofddirectie Personeel (HDP) het  
Re-integratiebeleid Defensiepersoneel tegen het licht te houden. 
Aanleiding was het toenemend aantal signalen vanuit de 
organisatie, dat het huidige re-integratieproces lastig te doorlopen is 
en regelmatig stagnatie ondervindt. Dit kan leiden tot onvoldoende 
begeleiding van de re-integrant en is ongewenst vanuit het 
perspectief van zorgvuldig werkgeverschap.
Gestart is met een inventarisatie van de knelpunten in de uitvoering 
van het huidige re-integratiebeleid. Een van de meer pregnante 
knelpunten bij de uitvoering van het re-integratiebeleid bleek het  
ontbreken van IV-ondersteuning bij het doorlopen van de 
verschillende stappen van de Wet verbetering Poortwachter (WvP). 
De WvP is een stappenplan voor de eerste twee ziektejaren van 
een werknemer. Stapsgewijs staat in de wet beschreven welke 
gezamenlijke verplichting de werkgever en de werknemer hebben 
om de wegens ziekte verzuimende medewerker zo snel mogelijk 
weer aan het werk te krijgen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en 
effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.
Ter verbetering van de IV-ondersteuning bij het doorlopen van de 
stappen van de WvP ontvangen leidinggevenden vanaf 8 april 
automatisch gegenereerde e-mailberichten op het moment dat zij  
te maken krijgen met een medewerker die verzuimt wegens ziekte.  
Via deze berichten worden leidinggevenden geïnformeerd over hun  
verantwoordelijkheid bij de re-integratie en de tools die zij kunnen 
gebruiken om aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven. 
Zo zal de leidinggevende een e-mail bericht ontvangen dat 
‘waarschuwt’ dat een volgende stap genomen dient te worden in  
het re-integratieproces (zoals het laten opstellen van een 
probleemanalyse door de bedrijfsarts, op basis waarvan de 
leidinggevende, in overleg met de werknemer, een plan van aanpak  
kan opstellen). De berichten worden op vooraf vastgestelde 
momenten (conform de WvP) gedurende het re-integratietraject van 
de medewerker aan diens leidinggevende verzonden. 
Door deze nieuwe actieve benadering van de werkgevers in het

verzuimproces met pushberichten is het te verwachten dat 
leidinggevenden zich nog beter aan de procedures gaan houden 
om op tijd aan hun re-integratieverplichtingen te voldoen. Dat zou 
ook kunnen betekenen dat door hen strakker de hand gehouden 
zal worden aan de tijdigheid van het opstellen van (onder meer) 
de probleemanalyses bij de gezondheidscentra en bedrijfsartsen 
van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 
Gezondheid (CEAG). De Hoogste Medische Autoriteit verzoekt u 
hier rekening mee te houden.
Klik hier voor meer informatie over de Wet verbetering Poortwachter 
en uw verantwoordelijkheden op Startpagina P&O > Gezondheid en 
Veiligheid > Arbeidsverzuim en de Intranetpagina van DC-R of lees 
het bericht in het maartnummer van P-post, nr. 04. 

Eerstelijnszorg/Tweedelijnszorg
Verwijzing eerstelijnszorg naar poliklinieken CMH
De verwijzing vanuit de eerstelijnszorg naar poliklinieken van 
het Centraal Militair Hospitaal (CMH) kan voortaan per fax. De 
randvoorwaarden voor faxen van medische gegevens zijn door 
het CMH conform de DMG/042 geborgd. Een overzicht van de 
faxnummers per poli vindt u hier. Het aanmelden per fax heeft 
als voordeel dat de verwijsbrief direct ter plaatse is en in het 
elektronisch patiëntendossier kan worden gescand. Een ander 
voordeel is dat de militair direct bij de juiste specialist kan worden 
ingedeeld. 

Bedrijven DGO
Oprichting DGOTC 
Begin april is het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en 
Trainingscentrum (DGOTC) tijdens een buitengewoon appel 
opgericht. Hiermee is invulling gegeven aan de reorganisatie 
van het Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen (IDGO), 
het Kennis- en Trainingscentrum (KTC), het Geneeskundig 
Opleidings- en Trainingscentrum (GOTC) en enkele VTE’n van 
het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) om te komen tot een 
centrum met domeinverantwoordelijkheid voor geneeskundige 
opleidingen, trainingen, kennis en certificeringen. Deze is gericht 
op de operationele militaire gezondheidszorg, ten behoeve van 
de inzetgereedheid van de Krijgsmacht, en ook voor nationale en 
internationale partijen buiten de Nederlandse defensieorganisatie.
De nieuwe naam markeert de nieuwe organisatie met haar nieuwe 
taken.
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de personele vulling van 
de organisatie en het inrichten van de werkprocessen DGOTC, 
zowel intern als met de klanten overal in de defensieorganisatie. 
2015 is een overgangsjaar waarin reeds gemaakte afspraken 
met de Operationele Commando’s zoveel als mogelijk worden 
gerespecteerd. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
intranetpagina van DGOTC. 

Richtlijnen/instructies/Wetgeving
RMG/062 Defensie Conditie Proef (DCP)
Elke militair is verplicht om één keer per jaar de Defensie Conditie 
Proef (DCP) af te leggen. In de onlangs vastgestelde richtlijn 
‘RMG/062’ is een zelfevaluatielijst voor de militair opgenomen, aan 
de hand waarvan hij/zij zelf kan beoordelen of voorafgaand aan het 
afleggen van de DCP een consult bij de arts nodig is. Daarnaast  
zijn in deze richtlijn te volgen procedures beschreven indien op 
medisch gronden bezwaar bestaat om de DCP af te leggen. De 
zogenaamde 40+ keuring is met de inwerkingtreding van deze 
richtlijn vervallen. De richtlijn is op intranet gepubliceerd.

Nieuwe coördinator Wet bescherming persoonsgegevens
Dhr. mr. drs. W.G. (Wout) van Wissen is onlangs aangesteld als 
coördinator voor de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
t.b.v. de gehele DGO. Hij heeft deze neventaak overgenomen van 
dhr. L. (Leo) Eikelboom, BBA, die deze werkzaamheden meerdere 
jaren heeft verricht. De Wbp-coördinator is contactpersoon voor 
de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de onafhankelijke 
toezichthouder bij Defensie die belast is met het toezicht op de 
uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in 

MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2015/april/20150407_bericht_injectienaalden.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/1500205%20bijl1%20-%20AP_Arbocatalogus%20DME%20getekend_tcm4-1231398.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/1500205%20bijl1%20-%20AP_Arbocatalogus%20DME%20getekend_tcm4-1231398.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/1500205%20bijl2%20-%20AP_Arbocatalogus%20Agressie%20en%20Geweld%20getekend_tcm4-1231399.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/1500205%20bijl2%20-%20AP_Arbocatalogus%20Agressie%20en%20Geweld%20getekend_tcm4-1231399.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/VMS_Def/arbocatalogi_defensie.aspx
https://productie.bop.mindef.nl/SitePages/BopHomeEO.aspx#ThemaID=CF26BED845E21109E040320ABA707777
https://productie.bop.mindef.nl/SitePages/BopHomeEO.aspx#ThemaID=D392210D3FEAC2D1E040320AE6642942
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Aanmelden%20per%20FAX_tcm4-1233037.docx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/DGOTC/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20062_tcm4-1234397.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20062_tcm4-1234397.pdf


NMGT 68 - 41-56        55                     MEI 2015

dat de Wbp-coördinator degene is die binnen de DGO de feitelijke 
uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens en de 
feitelijke handelingen die daarvoor nodig zijn coördineert, door 
bijvoorbeeld het toetsen en doorgeleiden van meldingsformulieren 
voor het Wbp-register dat door de FG wordt beheerd en te 
monitoren dat eerder gedane meldingen actueel blijven. Daarnaast 
is de coördinator aanspreekpunt voor de collega’s die binnen de 
DGO zijn belast met Wbp-taken. Meer informatie over de Regeling 
Wet bescherming persoonsgegevens is hier na te lezen. Voor het 
Wbp-meldingenregister, klik hier.

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
10 juni: Nascholingsmiddag CMH
De afdeling cardiologie van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) 
organiseert op 10 juni van 13.00-17.00 uur een nascholingsmiddag. 
Reserveer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt via 
de kalender op de startpagina gezondheidszorg en zo mogelijk via 
het E-bulletin. 

23-25 november: ‘6th Annual Military and Veteran Health 
Research Forum’
Het 6e Annual Military and Veteran Health Research Forum wordt 
van 23-25 november gehouden in Canada (Quebec City). Deze 
dagen ligt de focus op gezondheidsonderzoek voor militairen, 
veteranen en hun families. Inschrijven - tegen gereduceerd tarief -  
is tot 1 september mogelijk. Kijk hier voor meer informatie op de 
internetpagina van dit forum.

Wetenschappelijk onderzoek
Promotie Rigo Hoencamp
Luitenant ter zee-arts der 1e klasse (RSD-officier) Rigo Hoencamp 
is 31 maart gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Task Force Uruzgan, 
Afghanistan 2006-2010: medical aspects and challenges’. In het 
proefschrift worden drie hoofdthema’s behandeld, nl. de incidentie 
en epidemiologie van Battle Casualties, de kwaliteit van zorg en de 
kwaliteit van leven. Deze drie thema’s leggen het fundament voor 
meer (medisch) onderzoek binnen de Nederlandse krijgsmacht. 
Optimalisatie van de behandeling van gevechtsgewonden gaat 

verder dan de medisch ondersteunende organisatie. Vroege 
betrokkenheid van buddy’s, familieleden, medisch personeel en  
tactisch commandanten is bevorderlijk voor eenieder. Een volledig  
geïntegreerde aanpak binnen de defensieorganisatie is 
noodzakelijk. Militaire geneeskunde is een continu evoluerend 
proces, waarbij alle mogelijkheden moeten worden aangewend om 
dit proces te optimaliseren. De integratie van prospectieve studies 
zal de kwaliteit van lessons learned van elk gewapend conflict 
verhogen. Er is een sterke overeenkomst met rampengeneeskunde 
en rampenchirurgie. Samenwerking van rampengeneeskunde en 
militaire geneeskunde kan daarom nuttig zijn. Als de resultaten 
omschreven in dit proefschrift kunnen bijdragen aan de verbetering 
van de kwaliteit van de medisch ondersteunende organisatie, de 
opleiding van medisch en niet-medisch personeel en de kwaliteit 
van leven van alle betrokkenen met meer dan een procent, dan is 
het doel bereikt.
Een deel van het proefschrift is hier na te lezen. Het volledige 
proefschrift wordt vanaf 1 november dit jaar via dezelfde link vrij 
gegeven.

Gezondheids-/landenadviezen
Landenadvies Oost-Afrika (missie ATALANTA 2015)
Het landenadvies voor Oost-Afrika t.b.v. vaccinaties en preventieve 
maatregelen in het kader van missie ATALANTA 2015 is toegevoegd 
aan de lijst van gezondheidsadviezen. Klik hier om dit advies en alle 
overige landenadviezen terug te vinden.

Landenadvies Afghanistan (missie Resolute support)
Het landenadvies Afghanistan is geactualiseerd in het kader van  
de missie ‘Resolute support’. Het advies m.b.t. redeployment 
Mazar-e-Sharif (MeS) is ingetrokken. 

Landenadvies Kustregio Indische Oceaan, Somalië-Bassin, 
Golf van Aden, Rode zee en Suezkanaal (VPD-missie)
Voor de Kustregio Indische Oceaan is in het kader van de  
Vessel Protection Detachment (VPD) missie een advies opgesteld 
en toegevoegd aan de lijst van gezondheidsadviezen.

De nieuwsbrief (e-bulletin) van en voor de militaire gezondheidszorg is een maandelijkse uitgave van de Staf Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO).

Reacties of onderwerpen kunt u mailen naar p.burema@mindef.nl
Deze nieuwsbrief en meer informatie over (militaire) gezondheidszorg is te vinden op het intranet en op de startpagina Gezondheidszorg Defensie: 
Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Paulien Burema, tel: 030-218 4247 of per e-mail: p.burema@mindef.nl

Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. Tot z’n bloed is gespoeld, 
tot er een donornier is, of… tot het te laat is.

Beter wachten op de trein, 
dan wachten op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

http://home.co.mindef.nl/mp/11_serie/11_85/11_85_200.htm
http://intranet.mindef.nl/cdc/organisatie/eenheden_directies/Ondersteuningsgroep_en_kabinet/COID/Meldingenregister_FG.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2015/Juni/Nascholingsmiddag_CMH.aspx
https://cimvhr.ca/forum/
https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/32610
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Landenadvies%20ATALANTA%202015_tcm4-1228443.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20150407%20Landenadvies%20Afghanistan%20%5BResolute%20Support%5D_tcm4-1189099.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Kust%20regio%20Indische%20oceaan_tcm4-1233643.pdf
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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