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 V O O R P A G I N A

Militaire luchtvarenden hebben tijdens een vlucht in grotere mate met zware 
lichamelijke condities te maken dan civiel gebruikelijk is. Onderzoek naar 
klachten van het bewegingsapparaat binnen deze populatie toont verschillende 
incidentiecijfers. In het artikel ‘Klachten van het bewegingsapparaat bij militaire 
luchtvarenden in relatie tot de Fysieke Aanname Meting (FAM)’ is de incidentie 
van klachten van het bewegingsapparaat bij militaire luchtvarenden beschreven. 
Daarnaast is de relatie tussen de uitslagen van de FAM en het ontstaan van klachten 
van het bewegingsapparaat onderzocht.
Op de foto een vlieger van een F-16 Fighting Falcon MLU. 

Foto: Ministerie van Defensie.
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Transitie van jeugdgezondheidszorg naar bedrijfsgezondheidszorg 
(nieuw)
Topclass Arbeid en Gezondheid. Dit is één avond uit een serie van 
drie interessante nascholingen in één jaar over actuele thema’s in de 
bedrijfsgezondheidszorg onder leiding van hoogleraar Carel Hulshof. 
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arboprofessionals die hun 

vakkennis “up-to-date” willen houden en graag meedenken en 
discussiëren over de toekomst van het vak.

Datum: 12 december 2016, Amsterdam

De oudere werknemer: over ouder worden en langer doorwerken
Het verband tussen leeftijd en werkvermogen is complex. In deze nieuwe 
module over ouder worden en langer doorwerken leert u precies hoe dat zit.
Voor wie: professionals in occupational health die te maken hebben met 

vraagstukken rondom veroudering en werkvermogen.
Datum: 19 december 2016

Basisprincipes infectieziektebestrijding
Leer de basisprincipes om infectieziektes effectief te bestrijden door een 
melding over een infectieziekte op een systematische wijze te beoordelen 
en tot een risico-inschatting en besluitvorming te komen over de aanpak van 
de betreffende ziekte. Ook uw professionele taken en verantwoordelijkheid 
komen aan bod.
Voor wie: artsen die werkzaam zijn in de infectieziektebestrijding of artsen 

die geïnteresseerd zijn in dit domein.
Data: 17 en 18 januari 2017

Leren van de buren in België
Reflecteer met onze zuiderburen op het werk als bedrijfsgeneeskundige of 
verzekeringsarts en de rol van de huisarts in België en hun arbowetgeving  
en ziektekostenverzekering. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?  
Die worden besproken tijdens deze tweedaagse bijeenkomst. U gaat niet 
alleen leren en luisteren, maar ook kijken (bezoek aan een preventiedienst) 
en genieten (stadwandeling).
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen, medisch adviseurs, 

bedrijfsmaatschappelijk werkers en andere arboprofessionals
Data: 26 en 27 januari 2017, Leuven (België)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Veiligheid voorop! Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen 
kunpen beïnvloeden. Welke inschatting van risico’s kunt u maken ten 

aanzien van het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten?  
Welke interventiemogelijkheden heeft u?
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, 

huisartsen en medisch adviseurs
Datum: 6 februari 2017, Zwolle

Outbreak onderzoek
Outbreaks komen altijd onverwacht. Volg deze module om inzicht te krijgen 
in de epidemiologische en operationele stappen in een outbreakonderzoek 
en breng deze vaardigheden in de praktijk.
Voor wie: artsen infectieziektebestrijding, bedrijfsartsen, huisartsen, 

dierenartsen en medisch microbiologen die in de praktijk te maken 
(kunnen) hebben met infectieziektebestrijding of die hun kennis op 
dat gebied willen vergroten.

Data: 7 en 14 februari, 7 en 14 maart 2017

Introductie E-health
Op het digitale pad. E-health biedt geweldige kansen voor de 
gezondheidszorg. Nieuwsgierig? Met deze module bent u in één keer op de 
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en ontdekt u hoe u e-health inzet in 
uw eigen werk.
Voor wie: professionals, managers of bestuurders in de public of 

occupational health
Datum: 8 februari 2017

Stimedic basis
Roken is dodelijk en verslavend. Stoppen met roken is daarom de 
belangrijkste bijdrage die rokers aan hun gezondheid kunnen leveren.  
U speelt als professional een essentiële rol in het bespreekbaar maken  
van rookgedrag en het begeleiden bij stoppen. Hoe u dat doet, leert u in 
deze module.
Voor wie: praktijkondersteuners, longverpleegkundigen, doktersassistenten, 

huisartsen, bedrijfsartsen en longartsen
Datum: 9 februari 2017

Engelse taal voor de bedrijfsarts
Krijgt u veel te maken met Engelssprekende klanten in uw werk 
als bedrijfsarts en wilt u uw Engels bijschaven op zowel specifiek 
bedrijfsgeneeskundig als algemeen grammaticaal vlak? Volg dan deze 
training met praktische tips die direct toepasbaar zijn in uw werk.
Data: 15 februari en 8 maart 2017

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,

Het jaar 2016 loopt, met nog ongeveer ruim een maand 
te gaan, alweer teneinde en komt 2017 in zicht. Voor het 
NMGT zit 2016 er nu al op. Met het verschijnen van deze 
aflevering is jaargang 69 afgesloten. Blikken we terug dan 
moeten we vaststellen dat dit geen gemakkelijk jaar was. 
Het aantrekken van kopij verliep niet altijd even makkelijk. 
Toch zullen er met zekerheid abonnees zijn die vanuit hun 
professionaliteit nog ongetwijfeld wetenswaardige en/of 
wetenschappelijke bijdragen zouden kunnen aanleveren 
voor plaatsing in het NMGT, en daardoor mogelijk ook 
anderen kunnen inspireren tot het schrijven van een artikel, 
maar om allerlei redenen die kennis nog niet willen delen in 
ons tijdschrift. Dat is natuurlijk jammer omdat anderen dan 
verstoken blijven van specifieke kennis. Ik wil eenieder dan 
ook oproepen in 2017 een eventuele terughoudendheid te 
laten varen en kennis en inzichten toe te vertrouwen aan  
het NMGT. De lezers zullen u hiervoor dankbaar zijn.

Deze laatste aflevering van 2016 bevat een uitstekende 
bijdrage van mevrouw Van Gameren, zesdejaars student 
geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, die 
tijdens haar wetenschapsstage bij het Centrum voor Mens 
en Luchtvaart te Soesterberg een belangrijk onderzoek 
heeft verricht onder luchtvaartbemanning m.b.t. het 
bewegingsapparaat en dit onderzoek in een artikel voor  
het NMGT heeft verwerkt. 

Ook treft u een tweetal boekbesprekingen aan. 
Prof. dr. W. Klinkert, hoogleraar Militaire Geschiedenis 
beschrijft uitgebreid de thema’s van het boek “Military 
Medicine in World War I”. Na het lezen van deze bijdrage 
wordt u als lezer ongetwijfeld nieuwsgierig en meegezogen 
om kennis te nemen van het complete werk.
Daarnaast geeft luitenant-kolonel-arts b.d. H.W.P. Meussen, 
redactielid van het NMGT, bij zijn beschrijving van het 
boek van Erik Krikke met de titel “Operatie geslaagd. 
Afghanistan: van oorlogschirurgie naar PTSS” een helder 
beeld van de fysieke werklast en de emotionele belasting 
van operatieassistent Krikke tijdens zijn Afghanistanmissie 
in 2007. De spanningsopbouw is zodanig dat dit boek niet 
gemakkelijk zal worden weggelegd.
Ik wens u veel leesplezier. 

Rest mij u, mede namens de redactieleden, fijne kerstdagen 
en een goede jaarwisseling te wensen. Mag het jaar 2017 
voor u een gelukkig, succesvol en vooral gezond jaar 
worden.

De Hoofdredacteur NMGT
Kolonel H. van der Wal, MBA-H MHA EMSD
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Klachten van het bewegingsapparaat bij 
militaire luchtvarenden in relatie tot de 

Fysieke Aanname Meting

door E.M. van Gamerena,  
majoor-vliegerarts M.M.P. Zeijlemakerb, 
majoor-vliegerarts E. Frijtersc,  
majoor-vliegerarts E. Staudtd,  
luitenant-kolonel-vliegerarts N.V.T. Trane, 
prof. dr. F.J.M. Feronf

Introductie
Vliegers, bemanning en andere 
luchtvarenden worden tijdens het 
vliegen blootgesteld aan zware 
lichamelijke condities, de zogenoemde 
“stresses of flight”. Onderdeel hiervan  
zijn acceleratie, vibratie en turbulentie,  
lawaaierigheid, variaties in temperatuur 
en vochtigheid, een lage barometrische 
druk in de cabine leidend tot hypoxie,  
en vermoeidheid1. Militaire 
luchtvarenden kunnen in grotere mate  
met deze uitdagingen te maken krijgen  
dan civiel gebruikelijk is. Deze 
uitzonderlijke omstandigheden kunnen  
uiteindelijk leiden tot diverse klachten.  
Voornamelijk klachten van het 
bewegingsapparaat, met in het 
bijzonder nek- en rugklachten, worden 
gerapporteerd2-6. Factoren die hieraan 
kunnen bijdragen zijn:
	een operationsvest (ca. 20 kg) dat 

op uitzending gedragen wordt en 
tevens dienst doet als scherfvest; 

	diverse (extreme) klimatologische 
gesteldheden onder operationele 
omstandigheden; 

	de onderschikte rol van comfort ten 
behoeve van de effectiviteit van een 
militair vliegtuig;

	het gebruik van nieuwe 
technologieën zoals Night Vision 
Goggles (NVGs; Afb. 1) die 
functioneren als nachtkijker of 
de Joint Helmet Mounted Cueing 
System (JHMCS), waarbij een 
display is geïntegreerd in de helm 
van de vlieger om vluchtinformatie te 
projecteren;

	stress veroorzaakt door het werken 
in oorlogsgebied met als mogelijk 
gevolg overbelasting van de fysieke 
en psychische gesteldheid;

	de blootstelling aan G-krachten 
door soms hevige vliegbewegingen. 
Voornamelijk jachtvliegers 
ondervinden hier hinder van in 
tegenstelling tot helikopter- en 
transportvliegers die de 2G niet 
overschrijden.

a Semiarts Master Geneeskunde,  
Universiteit Maastricht. 

b Vliegerarts/huisarts, afdeling Luchtvaart 
Gezondheidszorg, Centrum voor Mens en 
Luchtvaart (CML), Soesterberg.

c Vliegerarts, afdeling Luchtvaart 
Gezondheidszorg CML.

d Vliegerarts/bedrijfsarts, afdeling Luchtvaart 
Gezondheidszorg CML.

e Vliegerarts, hoofd afdeling Luchtvaart 
Gezondheidszorg CML.

f Hoogleraar Sociale Geneeskunde,  
Universiteit Maastricht.

Artikel ontvangen oktober 2016.

Samenvatting
Introductie
Militaire luchtvarenden hebben tijdens een vlucht in grotere mate met 
zware lichamelijke condities te maken dan civiel gebruikelijk is. Onderzoek 
naar klachten van het bewegingsapparaat binnen deze populatie toont 
verschillende incidentiecijfers. De aanwezigheid van vlieggerelateerde 
klachten bij militaire luchtvarenden is in meerdere studies beschreven, maar 
zelden met als doel om de voorspellende waarde van initiële fysieke testen 
te onderzoeken. Er is niet eerder studie verricht naar een relatie tussen 
de Fysieke Aanname Meting (FAM) en het ontstaan van klachten van het 
bewegingsapparaat bij militaire luchtvarenden van de  
Koninklijke Luchtmacht (KLu).
Probleemstelling
Het doel van deze studie is het beschrijven van de incidentie van klachten 
van het bewegingsapparaat bij militaire luchtvarenden. Daarnaast is de 
relatie tussen de uitslagen van de FAM en het ontstaan van klachten van  
het bewegingsapparaat onderzocht.
Methode
Na het meten van de incidentie werd een patiënt-controlestudie bij  
508 militaire luchtvarenden van de KLu met klachten in de periode van  
2006 tot 2016 uitgevoerd. Hiervan hebben ten tijde van het onderzoek reeds 
122 personen de dienst verlaten. Van 59 personen van die dienstverlaters 
waren de resultaten van de FAM bekend. Deze werden afgezet tegen de 
resultaten van een qua patiëntkarakteristieken vergelijkbare controlegroep 
van 236 personen zonder klachten van wie de FAM-resultaten beschikbaar 
waren.
Resultaten
26% van de onderzoeksgroep ervoer klachten van het bewegingsapparaat  
in de periode van 2006 tot 2016. Er werd geen correlatie gevonden tussen  
de behaalde scores bij de FAM en het ontstaan van deze klachten.
Conclusie
De resultaten van de FAM zijn niet gecorreleerd aan vlieggerelateerde 
klachten van het bewegingsapparaat. Gezien de multifactoriële etiologie  
van dit type klachten onder militaire luchtvarenden is het stellen van een  
eenduidige conclusie complex. Toekomstig onderzoek vereist een grotere  
onderzoekspopulatie en een verbetering van de registratie van de 
lichamelijke klachten. Een model waarbij fysieke metingen worden herhaald, 
valt te overwegen om de ontwikkeling van klachten tegenover de fysieke 
fitheid te monitoren.

Afb. 1: Night Vision Goggles. Foto: CML.
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Sinds de introductie van zeer wendbare 
gevechtsvliegtuigen zijn G-krachten 
een dagelijkse realiteit geworden voor 
jachtvliegers. Met hogere en langer 
aanhoudende G-krachten in moderne 
gevechtsvliegtuigen zijn rug- en nekpijn 
frequent beschreven klachten in de 
internationale literatuur. Een G-kracht 
van 5 geeft een toename van vijfmaal 
het eigen lichaamsgewicht. Het gewicht 
van de helm hierbij leidt tot een flinke 
algehele gewichtstoename op de 
wervelkolom6-8. Andere contribuerende 
factoren op het ontstaan van klachten 
zijn het bewegen van het hoofd onder 
G-krachten, plotselinge veranderingen 
met een acuut ontstaan van G-krachten 
tot gevolg en bovendien speelt de 
individuele fitheid een belangrijke rol. 
Vermoeidheid en stress zijn eveneens 
aan de orde, progressief toenemend 
bij een grote taakbelasting in extreme 
hitte zoals in veel operationele theaters 
waar militaire vliegers actief zijn2,9.

Vliegveiligheid is een belangrijk 
aandachtspunt. Klachten van het 
bewegingsapparaat kunnen namelijk 
de adequate uitvoering van diverse 
functies van militaire luchtvarenden 
belemmeren2-6. Niet alleen bij de 
eerdergenoemde jachtvliegers ten 
gevolge van G-krachten, maar ook 
bij helikoptervliegers die gedurende 
vele uren durende missies onder 
zware omstandigheden opereren 
in oncomfortabele posities. Eerder 
onderzoek heeft aangetoond dat de 
geschatte prevalentie van nekpijn bij 
militaire vliegers en overig vliegend 
personeel van de KLu vergelijkbaar  
is met die van de Nederlandse  
niet-vliegende, werkende bevolking. 
Toch wordt nekpijn in de militaire 
populatie vaak gezien als een 
werkgerelateerd probleem onder de 
geselecteerde, relatief fitte populatie5. 
In een eerdere studie werden 
wisselende prevalentiecijfers gevonden 
van lagerugpijn, nekpijn of ooit ervaren 
nekpijn in de carrière van een vlieger 
van respectievelijk 58%, 57% en 85%9.

Thoolen6 onderzocht het effect van 
NVGs en de JHMCS op het ontstaan 
van nek- en rugklachten. In zijn 
conclusie wordt het belang van het 
monitoren van het klachtverloop 
besproken. De vraag rijst of er een 
verandering van criteria bij het 
selecteren van militaire luchtvarenden 
moet plaatsvinden ter preventie van 
soortgelijke klachten in de toekomst. 
Studies waarin specifiek gekeken wordt 
naar het ontstaan van klachten van 
het bewegingsapparaat in vergelijking 
met de resultaten van een initiële 
fysieke keuring, zijn schaars. In 2016 
publiceerde de Finse luchtmacht een 

studie waarin bij 104 vliegers werd 
gekeken naar een mogelijke correlatie 
tussen functionele fitnesstestresultaten 
en lagerugpijn. Concluderend werd 
gesteld dat een goede isometrische 
spierkracht in de rug mogelijk zou 
beschermen bij het ontstaan op 
lagerugpijn. Ook stelden ze dat 
functionele testen niet bruikbaar zijn 
om het risico op vlieggerelateerde 
lagerugpijn te voorspellen10. Onderzoek 
hiernaar is echter van belang gezien de 
mogelijke gevolgen: persoonlijk leed, 
verminderde vliegveiligheid, beperkte 
operationele inzetbaarheid en hoge 
financiële kosten ten gevolge van 
verminderde inzetbaarheid7,11.

Bij de KLu maakt een vliegmedische 
keuring deel uit van de 
aannameprocedure van militaire 
luchtvarenden, welke initiële keuring 
wordt gedaan op het Centrum voor 
Mens en Luchtvaart (CML). Het doel 
is om, indien eenmaal aangenomen 
en werkzaam als militair bij de 
Luchtmacht, gezondheidsschade 
aan het individu te voorkomen en 
daarbij behorend de vliegveiligheid 
te bevorderen12. In overeenstemming 
met deze doelstelling ondergaat 
iedereen met een vliegende functie 
en zij die direct betrokken zijn bij het 
vliegen, periodiek een vliegmedische 
keuring13. Het beoordelen van de 
militaire geschiktheid conform de 
militaire basiseisen geschiedt tijdens 
de initiële keuring met de Fysieke 
Aanname Meting (FAM). Bij elke 
vliegmedische keuring wordt een 
lichamelijk onderzoek uitgevoerd 
door een vliegerarts en worden een 
elektrocardiogram, een longfunctietest, 
urine- en bloedonderzoek en auditieve 
en visuele testen verricht.

De medische eisen voor de militaire 
luchtvaart zijn beschreven in de  
Military Aviation Requirements-Flight 
Crew Licensing 3 (MAR-FCL3). Deze 
regels zijn afgeleid van de civiele 
Europese wetgeving Joint Aviation 
Requirements-Flight Crew Licensing 3  
(JAR-FCL3)14. Afhankelijk van de 
functie waarop iemand solliciteert, 
wordt die persoon beoordeeld volgens 
de toepasbare vliegmedische categorie 
(zie Fig. 1)13,15.

Ten behoeve van mogelijke 
aanbevelingen voor de FAM is 
het ontstaan van klachten van het 
toepasbare vliegmedische categorie 
bewegingsapparaat bestudeerd 
in relatie tot de resultaten behaald 
tijdens deze initiële, fysieke meting. 
Onze geformuleerde doelstellingen 
waren als volgt: (1) het uitvoeren 
van een exploratieve retrospectieve 
dossierstudie om de incidentie te 
kunnen beschrijven van klachten van 
het bewegingsapparaat en  
(2) beoordelen of de resultaten van 
de FAM een voorspellende functie 
hebben op het ontwikkelen van 
klachten van het bewegingsapparaat 
bij militaire luchtvarenden. Hierbij is er 
in het bijzonder gekeken naar nek- en 
rugsymptomen, aangezien de fysieke 
belasting tijdens vluchten voornamelijk 
impact heeft op deze systemen.

Methode
De PubMed database is gebruikt vanaf 
de vroegst mogelijk beschikbare data 
tot en met juli 2016, evenals open 
bronnen tot en met 30 juni 2016. 
Aanvullende informatie is verzameld 
via het intranetportaal Defensie en in 
contacten met diverse experts binnen 
de KLu.

 
  

Initiële 
keuring

Vliegmedische categorie I
Pilot
Co-pilot
Flight engineer

Vliegmedische categorie II
Cabin Attendant Flight Test Engineer
Purser Flight Surgeon
Sensor Operator Flight Psychologist
Boom Operator Loadmaster
Hoist Operator Tactical Coordinator
Flight Nurse Observer
SAR Swimmer Airborne Communication Operator
SAR Physician Airborne Surveillance Operator
Aerial Photographer Physiologist
Doorgunner

Vliegmedische categorie III
Air Traffic Controller
Fighter Controller
Helicopter Direction Officer
UAS Operator

Fig. 1: Vliegmedische categorieën overeenkomstig met de MAR-FCL3.
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Voor de start van de studie werd een 
selectie gemaakt van diagnostische 
codes op basis van de International 
Classification of Primary Care (ICPC), 
waarbij iedere code is gerelateerd 
aan een bepaald symptoom van 
het bewegingsapparaat. In de 
eerstelijnsgezondheidszorg wordt 
deze classificatie gebruikt voor 
het registreren van de diagnose. 
Vervolgens werden op basis van de 
geselecteerde codes gegevens vanuit 
het Geneeskundig Informatie Systeem 
Defensie (GIDS) verzameld. Dit militair 
primair gezondheidszorgsysteem 

betreft database-beheer op basis 
van de registratie van diagnostische 
codes. Alle personen met klachten van 
het bewegingsapparaat, gebaseerd 
op de door de auteurs geselecteerde 
corresponderende ICPC-code, 
werden geïncludeerd uit de periode 
van 2006 tot juli 2016. Nadien 
werden van degenen met klachten de 
resultaten van de FAM achterhaald 
via de database van de Afdeling 
Luchtvaartgezondheidszorg op het 
CML.
Inclusiecriteria: personen die in eerste 
instantie zijn gekeurd volgens een 

vliegmedische categorie I of II  
(zie Fig. 1), werkzaam waren op een 
bepaald moment in de periode van 
2006 tot juli 2016 en zich met klachten 
van het bewegingsapparaat tot een 
arts wendden. Luchtverkeersleiders 
behorend tot vliegmedische categorie 
III zijn geëxcludeerd, omdat zij niet 
blootgesteld worden aan de “stresses 
of flight”.

De onderzoekspopulatie bestond uit  
510 personen met klachten van het 
bewegingsapparaat. Twee van hen 
waren lost-to-follow-up vanwege 
ontbrekende documentatie. Op het  
moment van dataverzameling waren 
122 van de 508 personen niet meer  
werkzaam bij Defensie, maar deze  
data zijn wel geïncludeerd. Van 
59 individuen van de gehele 
onderzoekspopulatie (n=508) 
waren de resultaten van de FAM 
bekend. Vervolgens is in een patiënt-
controleopzet de groep van 59 
individuen met klachten afgezet tegen 
een groep van 236 personen zonder 
klachten (zie Tabel 1, zie Fig. 2). Deze 
laatste groep is verkregen door middel 
van randomisatie in Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) uit een 
database met FAM-resultaten van de 
periode van 2006 tot 2012, waaruit 
enkel individuen zonder klachten uit 
vliegmedische categorie I of II zijn 
meegenomen. Om het ontstaan van 
klachten te kunnen vergelijken met de 
resultaten van de FAM, werden de op 
ICPC-codes gebaseerde diagnoses 
gedichotomiseerd in SPSS op het al 
dan niet hebben van klachten.

Honkanen10 beschreef het 
voorspellende karakter van functionele 
fitnesstestresultaten voor lagerugpijn 
onder militaire vliegers. Hoewel er 
een verband werd gevonden tussen 
de resultaten van de isometrische 
spierkracht van de rug en lagerugpijn 
door fysieke activiteit vijf jaar later, 
was de uitkomst dat gezien de 
multifactoriële etiologie van rugpijn 
geen concrete conclusie kon worden 
geformuleerd ten behoeve van de 
waarde van functionele tests in de 
evaluatie van vlieggerelateerde 
lagerugpijn.

De fysieke screening zoals die 
tot op de dag van vandaag wordt 
uitgevoerd door de KLu, werd 
oorspronkelijk in 1996 ontworpen 
door Vos16 (Afb. 2) voor allen die 
solliciteerden op een vliegende functie 
binnen de Luchtmacht. In 2006 
zijn de laatste veranderingen in de 
normen doorgevoerd, waarna deze 
geslachts- en leeftijdsonafhankelijk en 
gewichtsafhankelijk geworden zijn.

Patiëntkarakteristieken Cases 
(n=59) 

Controlegroep 
(n=236) 

Leeftijd in jaren (M ± SD) 
(ten tijde onderzoek) 

22 - 49 (30.6 ± 5.4) 23 - 46 (28.8 ± 3.7) 

Leeftijd in jaren (M ± SD) 
(ten tijde FAM) 

16 - 40 (22.4 ± 5.2) 16 - 38 (20.9 ± 3.7) 

Geslacht (n (%)) 
 Man 
 Vrouw 

 
49 (83.1) 
10 (16.9) 

 
225 (95.3) 
11 (4.7) 

Lengte in cm (M ± SD) 
 Man 
 Vrouw 

 
165 - 195 (182.2 ± 6.8)  
158 - 181 (168.2 ± 7.9)  

 
164 - 197 (182.8 ± 6.0) 
167 - 183 (176.5 ± 4.9) 

Gewicht in kg (M ± SD) 
 Man 
 Vrouw 

 
62 - 105 (75.8 ± 9.7) 
49 - 81.5 (63.5 ± 10.6) 

 
51 - 118 (75.4 ± 9.7) 
60 - 82 (72.5 ± 7.4) 

Gesolliciteerd voor de functie van (n (%)) 
 Pilot 
 Loadmaster 
 SAR helicopter 
 Pilot in the navy 
 Flight surgeon/nurse 
 Other 
 Missing 

 
18 (30.5) 
20 (33.9) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
7 (11.9) 
13 (22.0) 
1 (1.7) 

 
185 (78.4) 
40 (16.9) 
4 (1.7) 
2 (0.8) 
5 (2.1) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

Vliegmedische categorie (n (%)) 
 VMcat I 
 VMcat II 

 
20 (33.9) 
39 (66.1) 

 
188 (79.7) 
48 (20.3) 

 FAM = Fysieke Aanname Meting; SAR = Search And Rescue; VMcat = Vliegmedische categorie. 
Tabel 1: Patiëntkarakteristieken cases en controlegroep. 

Fig. 2: Onderzoeksopzet van de retrospectieve exploratieve patiënt-controlestudie.

1973 personen met vliegmedische
categorie I of II

2006-2016

2 loss-to-follow-up 510 personen
klachten +

508 personen
klachten +

Cases
FAM +, klachten +

59

Controlegroep (at random)
FAM +, klachten -

236case-control
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De FAM bestaat uit een aantal 
onderdelen. Een maximaaltest op  
een loopband met VO2max-bepaling  
(Afb. 3). Dit is de gouden 
standaard in het bepalen van 
de inspanningstolerantie en 
cardiorespiratoire fitheid17,18. Daarnaast 
wordt de Wingate-test (Afb. 4) 
uitgevoerd. Dit is een sprinttest 
op een fietsergometer waarbij het 
sprintvermogen gedurende  
30 seconden gemeten wordt19. 
Bepaling van de kracht wordt verricht 
met een dynamische springtest 
en isometrische testen. Bij de 
laatstgenoemde testen wordt de 
grootst mogelijke kracht gebruikt die in 
statische vorm tegen een weerstand 
kan worden uitgeoefend, teneinde 
de kracht in benen, rug en romp te 
kwantificeren.
Statistische analyses werden 
uitgevoerd met SPSS 23.0 
(IBM Corporation). Data werden 
geanalyseerd met descriptieve 
statistiek. In alle testen werd gesproken 
van significantie indien p < 0.05. 
De resultaten van de FAM van de 
patiënt- en controlegroep werden met 
t-toetsen vergeleken. Spearman’s 
rho is toegepast om correlaties 
tussen de resultaten van de FAM en 
het ontstaan van klachten van het 
bewegingsapparaat te bestuderen.

Het onderzoek werd uitgevoerd 
op basis van een exploratieve 
retrospectieve patiënt-controlestudie. 
Ethische goedkeuring was geen 
vereiste volgens de voorschriften van 
de Centrale Commissie Mensgebonden 
Onderzoek. Retrospectief 
patiëntendossieronderzoek valt niet 
onder de reikwijdte van het medisch-
wetenschappelijk onderzoek met 
mensen (WMO). In dit opzicht werd de 
Gedragscode Gezondheidsonderzoek 
Onderzoek van de Stichting Federatie 
van Medische Wetenschappelijke 
Verenigingen aangehouden20,21. 
Conform de gedragscode hebben 
de onderzoekers geen inzage gehad 
in data die tot personen herleidbaar 
waren. Geanonimiseerde statistieken 
zijn geproduceerd door GIDS, 
waardoor geen toegang tot het 
medisch dossier benodigd was.

Resultaten
In de periode van 2006 tot 2016 waren 
1973 werknemers van Defensie op 
enig moment in het bezit van een 
vliegmedisch certificaat categorie I 
of II. Het gaat hier voornamelijk om 
personen die werkzaam waren voor de 
KLu met daarnaast nog enkele vliegers 
van de Koninklijke Marine. Van deze 
populatie werd de onderzoeksgroep 
samengesteld uit personen die het 

afgelopen decennium een vliegerarts 
hebben geconsulteerd op grond 
van een of meer klachten van het 
bewegingsapparaat (n=508). Binnen 
deze groep met klachten betreft de 
verhouding tussen mannen en vrouwen 
448 (88%) tegen 60 (12%).

De totale incidentie van klachten van  
het bewegingsapparaat bij de KLu in de 
periode van 2006 tot juli 2016 is 25.7%. 
Veelvoorkomende problemen waren 
(lage)rugpijn zonder uitstraling (n=317) 
en klachten van de knie (n=160), 
schouder (n=142) en nek (n=110) 
(zie Tabel 2). De genoemde aantallen 
zijn onafhankelijke registraties van 
diagnoses. Met andere woorden, dit 
getal staat niet gelijk aan het aantal 
personen met die klacht: één persoon 
kan namelijk meerdere registraties van 
dezelfde klacht hebben.

Tweezijdige Spearman 
correlatieanalyses werden uitgevoerd 
voor alle groepen en toonden geen 
significante correlaties tussen knie-, 
rug-, schouder- en nekklachten en 
de behaalde resultaten bij de FAM 
(tabel niet toegevoegd). Kortom, een 
correlatie tussen (lage)rugpijn en 
romp- en rugspieren was afwezig, 
evenals een correlatie tussen 
knieklachten en de beenstrekkracht. 

Afb. 2: Apparaat Vos voor isometrische krachttest. Foto: E.M. van Gameren.

Afb. 3: VO2max-test. Foto: CML.

Afb. 4: Wingate-test. Foto: CML.
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De enige significante correlatie die 
werd gevonden, was tussen de 
dynamische springtest en het ontstaan 
op nek-, (lage)rug- en knieklachten. 
T-toetsen lieten een significant verschil 
zien bij drie onderdelen van de FAM 
(VO2max, relatief gemiddeld vermogen 
Wingate-test en springtest) tussen 
personen met fysieke klachten en de 
controlegroep (zie Tabel 3).

Discussie
Klachten van het bewegingsapparaat 
bij militaire luchtvarenden zijn 
veelvuldig beschreven in de 
literatuur. Fysiek belastende functies 
kunnen resulteren in vooral nek- 

en rugproblemen3-5,7,8. Het laatste 
decennium ontwikkelden 25.7% 
van 1973 (voormalige) militaire 
luchtvarenden dit type klachten.  
De meest voorkomende zijn die van 
de rug (24.1%, n=317), knie (12.2%, 
n=160) en nek (8.4%, n=110). Of de 
scores van de initiële fysieke testen 
overtuigend zijn in het voorspellen van 
vlieggerelateerde fysieke klachten in de 
carrière van militaire luchtvarenden, is 
niet eerder onderzocht.
Enkele assumpties zijn gedaan 
voorafgaand aan deze studie. 
Met betrekking tot de registratie 
van medische gegevens van de 
onderzoekspopulatie (n=508) hebben 

Klachten bewegingsapparaat 
 

Cases  
n=59 

Onderzoekspopulatie  
n=508 

 Percentage symptomen (absoluut aantal) 

Ongeval/letsel of laat gevolg van letsel  

Nek symptomen/klachten 

(Lage) rug symptomen/klachten 

Borstkas/flank symptomen/klachten 

Schouder symptomen/klachten 

Arm symptomen/klachten 

Elleboog/pols symptomen/klachten 

Heup symptomen/klachten 

Been/dijbeen symptomen/klachten 

Knie symptomen/klachten 

Enkel symptomen/klachten 

Spierpijn of symptomen meerdere/ 
niet-gespecificeerde spieren 
Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde 
gewrichten 
Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat 

Andere/meerdere symptomen/klachten  
bewegingsapparaat 
Whiplash trauma/syndroom cervicale wervelkolom  
of verworven afwijking(en) wervelkolom 
Ander letsel bewegingsapparaat 

Lagerugpijn met uitstraling of HNP  
(thoracaal/lumbaal) 
Andere ziekte(n) bewegingsapparaat 

Spanningshoofdpijn 

3.7 (5) 

10.4 (14) 

15.6 (21) 

3.7 (5) 

8.1 (11) 

0.7 (1) 

5.2 (7) 

2.2 (3) 

8.9 (12) 

18.5 (25) 

3.7 (5) 

 
7.4 (10) 
 
0.0 (0) 
0.0 (0) 

 
2.2 (3) 
 
0.7 (1) 
5.2 (7) 

 
0.7 (1) 
2.2 (3) 

0.7 (1) 

1.2 (16) 

8.4 (110) 

24.1 (317) 

4.3 (57) 

10.8 (142) 

1.6 (21) 

4.0 (53) 

3.0 (40) 

6.3 (83) 

12.2 (160) 

2.7 (35) 

 
3.9 (51) 
 
0.9 (12) 
0.08 (1) 

 
1.5 (20) 
 
1.4 (18) 
4.9 (65) 

 
4.3 (57) 
3.5 (46) 

0.8 (10) 

 Tabel 2: Percentages en absolute aantallen van klachten van het bewegingsapparaat in de 
patiëntengroep met bekende FAM-resultaten en in de gehele onderzoekspopulatie.

Resultaten weergeven als gemiddelden ± SD. * Correlatie is significant op het niveau van 0.05. ** Correlatie is significant op het niveau van 0.01.
Tabel 3: Resultaten van de verschillende onderdelen van de FAM.

FAM Norm Cases 
(n=59) 

Controlegroep 
(n=236) 

p-waarde 
(t-test) 

95% BI 

Aerobe test (M ± SD) 
 VO2max (ml/min/kg) 

 
42 

 
36.6 - 63.0 (48.3 ± 5.4) 

 
32.0 - 60.7 (50.0 ± 5.0) 

 
0.023* 

 
-3.174 

 
-0.235 

Wingate-test in Watt/kg (M ± SD) 
 Relatief gemiddeld vermogen 
 Relatief maximaal vermogen 

 
8.3 
12.2 

 
3.9 - 10.9 (8.9 ± 1.4) 
6.2 - 21.5 (14.4 ± 2.9) 

 
5.5 - 11.9 (9.4 ± 0.9) 
7.8 - 23.9 (14.8 ± 2.1) 

 
0.001** 
0.276 

 
-0.801 
-1.045 

 
-0,196 
-0.299 

Isometrische testen in N/kg (M ± SD) 
 Beenstrekkracht 
 Rompbuigkracht 
 Rugstrekkracht 

 
40.3 
8.6 
11.4 

 
31.2 - 82.8 (55.9 ± 10.7) 
6.8 - 13.8 (9.7 ± 1.6) 
3.5 - 17.1 (12.8 ± 2.3) 

 
29.1 - 88.5 (58.4 ± 10.4) 
5.5 - 14.9 (10.0 ± 1.6) 
7.3 - 18.1 (13.3 ± 1.8) 

 
0.097 
0.305 
0.084 

 
-5.534 
-0.715 
-1.045 

 
-0.461 
-0.225 
-0.067 

Dynamische springtest in cm 25 18.7 - 41.3 (30.8 ± 5.5) 16.8 - 55.2 (33.5 ± 5.5) 0.001** -4.419 -1.099 

 

we aangenomen dat de symptomen 
nauwkeurig en op dezelfde wijze 
zijn ingevoerd in GIDS door diverse 
vliegerartsen. Hierbij zouden er geen 
verschillen moeten zijn tussen de 
wijze waarop diverse vliegerartsen 
hun beoordeling hebben gegeven 
(inter-beoordelaarsverschillen). Bij 
interpretatie van de uitslagen moet 
echter rekening gehouden worden met 
een onderrapportage vanwege het 
feit dat mogelijk niet iedere arts een 
(zelfde) diagnosecode bij een consult 
gebruikt.

Tussen de personen behorend tot de 
cases of de controlegroep bestaan 
verschillen in patiëntkarakteristieken 
(zie Tabel 1). De tabel toont een 
ongelijke verdeling van personen met 
een vliegmedische categorie I en II, 
waarbij er een hoger percentage is 
van personen met een vliegmedische 
categorie I (veelal vliegers) in de 
controlegroep. Een mogelijke oorzaak 
hiervan zou kunnen zijn dat vliegers, 
gezien de mogelijke consequenties 
voor de uitoefening van hun beroep, 
minder snel een arts raadplegen bij 
klachten. Vrees voor het krijgen van 
een vliegverbod bij het aangeven van 
bepaalde lichamelijke of psychische 
klachten speelt daarbij mogelijk een 
rol2.

Onze studie toonde geen significante 
correlatie tussen de uitkomsten van 
de FAM en vlieggerelateerde klachten 
van het bewegingsapparaat in de tien 
opeenvolgende jaren na het afleggen 
van de FAM. Wel was er een significant 
verschil tussen de subgroepen in de 
scores van de VO2max, het relatief 
gemiddeld vermogen van de Wingate-
test en de springtest. Mogelijk zouden 
de smalle betrouwbaarheidsintervallen 
of de relatief kleine groep (n=59) 
hiervan een oorzaak kunnen zijn (zie 
Tabel 3). Onzes inziens is er geen 
overtuigend bewijs in de literatuur van 
een relatie tussen klachten van het 
bewegingsapparaat en de uitslag van 
de VO2max-test of de Wingate-test.
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S U M M A R Y

De opzet van deze studie beoogde 
om te evalueren of de scores van 
fysieke testen een voorspellend 
karakter hebben in het vaststellen 
van toekomstige klachten van het 
bewegingsapparaat bij vliegende 
beroepen bij de KLu. De conclusies 
moeten met enige voorzichtigheid 
worden geïnterpreteerd. Eerder 
onderzoek beschreef de multifactoriële 
etiologie van nek- en rugpijn bij 
militaire vliegtuigbemanning anders 
dan door fysieke belasting op het 
werk7,10: vermoeidheid, stress en het 
leven buiten werktijden waarin altijd 
een risico bestaat op het ontstaan van 
lichamelijke klachten.

Het huidige onderzoek heeft een aantal 
voordelen. Ten eerste, het gebruik van 
verschillende databases van het CML 
om alle mogelijke data van de FAM te 
benutten. Ten tweede, de definitie van 
klachten was duidelijk en gedefinieerd 
door de ICPC-codes voorafgaand 
aan de verzameling van de medische 
gegevens. Ten derde, de opzet van 
het patiënt-controleonderzoek bestond 
uit twee groepen met grotendeels 
overeenkomstige patiëntkenmerken 
(zie Tabel 1). Ten vierde was er 
een goede representativiteit van de 
controlegroep ten opzichte van de 
groep waaruit deze is geselecteerd. 
Tot slot vond de FAM van ieder individu 
plaats op de afdeling Luchtvaart 
Gezondheidszorg van het CML. 
De normering is gebaseerd op 
standaard protocollen, waardoor inter-
beoordelaarsverschillen met betrekking 
tot de resultaten van de test klein zijn.

De studie heeft enkele limitaties. Het 
exploratieve deel van de retrospectieve 
dossierstudie werd beperkt door de 
beschikbaarheid van data, waardoor 
de uiteindelijke studiepopulatie relatief 
klein was. Ten tweede is er een 
aanzienlijke kans dat de medische 
gegevens werden blootgesteld aan 
inter-beoordelaarsverschillen, omdat 
waarschijnlijk niet alle symptomen 
werden geregistreerd onder dezelfde 
ICPC-code. Ook zal niet elke arts een 
classificatiecode aanmaken, wat kan 
leiden tot onderrapportage. Op de 
derde plaats was er geen mogelijkheid 
om het aantal vlieguren te gebruiken 
als onafhankelijke variabele. Hierdoor 
was het niet mogelijk om te kijken naar  
een relatie tussen het aantal gevlogen 
uren en de ontwikkeling van klachten. 
Een verdere limitatie ligt in het feit dat  
het niet duidelijk was op welk moment 
de klachten precies ontstonden in 
de periode van 2006 tot juli 2016, 
waardoor het onduidelijk was hoe lang 
na afname van de FAM de klachten 
ontstonden. Ten slotte het in de 

literatuur beschreven fenomeen dat 
vliegers mogelijk niet altijd medische 
hulp zoeken voor hun klachten 
vanwege de eventuele consequenties, 
zoals een vliegverbod. Als gevolg 
hiervan kan het zijn dat de niet-
geregistreerde klachten van deze 
specifieke populatie een vertekend 
beeld geven op de resultaten van dit 
onderzoek.

De voorspellende waarde van de 
resultaten van de FAM met betrekking 
tot het ontstaan van klachten van het 
bewegingsapparaat kunnen niet met 
harde argumenten gestaafd worden 
op basis van deze studie. Onzekerheid 
bestaat op dit moment nog over 
het antwoord op de vraag of de 
huidige fysieke testen respectievelijk 
vastgestelde normen bij de initiële 
keuring een voldoende waarborg 
bieden voor het voorkomen van fysieke 
klachten in de toekomst. Daarnaast is 
het van belang dat de fysieke testen 
meer zekerheid kunnen geven op 
de vraag of een persoon zijn/haar 
fysiek zware taak kan uitoefenen 
als militair. Verschillende functies 
binnen de KLu vereisen namelijk een 
verschillende fysieke gesteldheid, 
maar een zekere mate van algehele 
fitheid moet worden gewaarborgd in 
verband met de militaire basiseisen. 
Een mogelijkheid zou kunnen 
zijn om een model met herhaalde 
metingen in te voeren met als doel 
om de fysieke fitheid te monitoren 
gedurende de militaire loopbaan en 
tevens de eventuele ontwikkeling 
van klachten te registreren. Op 
deze manier kan een helder beeld 
verkregen worden over het ontstaan 
van symptomen in de tijd. Bij 
toekomstig onderzoek met medische 
gegevens is het raadzaam om de 
inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid 
en registratie met betrekking tot het 
gebruik van GIDS te verbeteren. 
Bovendien zou een grotere 
studiepopulatie een betere afspiegeling 
geven van de militaire luchtvarenden 
binnen de KLu.

Conclusie
Evident is dat het beroep van militaire 
luchtvarenden fysiek zwaar is. Daarom 
is het aannamebeleid van de KLu 
erop gericht om fitte individuen aan 
te nemen, opdat zij operationele 
taken veilig en effectief kunnen 
uitvoeren. In het verlengde hiervan 
kan gesteld worden dat een valide en 
betrouwbare FAM onontbeerlijk is om 
dit te waarborgen. Onze bevindingen 
tonen een relatief hoge incidentie van 
klachten van het bewegingsapparaat 
bij luchtvarenden van de KLu in de 
afgelopen tien jaar. Specifiek voor 

de FAM geldt dat personen in de 
controlegroep op drie onderdelen 
beter scoorden dan de personen met 
klachten. Er zijn echter geen correlaties 
gevonden tussen de scores van de 
FAM en het ontwikkelen van klachten 
van het bewegingsapparaat. Of initiële 
fysieke testen een voorspellende 
waarde kunnen hebben met het oog op 
deze klachten, zal nader onderzocht 
moeten worden in een grotere 
onderzoekspopulatie. Hierbij is het van 
belang om aandacht te schenken aan 
eenduidige registratie en het vermijden 
van inter-beoordelaarsverschillen. 
Tot slot is een model met herhaalde 
metingen te overwegen om fysieke 
fitheid en de ontwikkeling van klachten 
van het bewegingsapparaat in de tijd in 
kaart te brengen.

MUSCULOSKELETAL COMPLAINTS 
IN MILITARY AIRCREW IN RELATION 
TO THE INITIAL PHYSICAL 
MEASUREMENT TEST
Introduction
Military aircrew is exposed to severe 
physical conditions to a greater extent 
than is usual in civil flights. Several 
studies have highlighted the problem of 
flight-related musculoskeletal problems 
among military aircrew, but few have 
sought to examine the predictive 
value of the initial physical tests. 
There have been no previous studies 
of the incidence of musculoskeletal 
complaints among aircrew of The 
Royal Netherlands Air Force (RNLAF).
Objectives
The aim of this study was to find out 
the incidence of musculoskeletal 
symptoms among military aircrew. In 
addition, a possible relation between 
the outcomes of the initial Physical 
Measurement Test (iPMT) and arisen 
musculoskeletal problems is studied.
Methods
The incidence was assessed in a 
retrospective case-control study of 
508 military aircrew members over de 
period 2006-2016. The results of the 
iPMT were known for 59 persons with 
musculoskeletal complaints plotted 
against a control group of 236 persons 
with similar patient characteristics 
without complaints.
Results
The 10yr-incidence of musculoskeletal 
complaints was 26%. There was no 
significant association between the 
outcomes of the iPMT and the onset of 
musculoskeletal problems.
Conclusion
This study shows that the results 
from the iPMT were not associated 
with flight-related musculoskeletal 
complaints. Although it is a common 
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De derde editie van de Walk4Veterans vond plaats tussen 
woensdag 21 september en zaterdag 24 september 
jongstleden. In prachtig nazomerweer speelde deze 
veteranensponsorloop zich af langs het Waterliniepad, 
centraal in het land tussen Weesp en Gorinchem. Het 
bleek een fraaie tocht langs de forten, sluizen, batterijen 
en andere verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. De etappes varieerden van 16 tot 23 kilometer, 
waarbij het ook mogelijk was meerdere etappes en/of 
meerdere dagen te lopen.
Dat laatste deden bijvoorbeeld veteranen Robert Ghielen 
en Bastiaan van Es: gezamenlijk liepen ze het gehele 
parcours en legden daarmee zo’n 160 kilometer in  
vier dagen af. “Een indringende ervaring …”, zo beleefde 
Robert de tocht, “…al lopende deel je namelijk haast 
ongemerkt veel emoties en ervaringen waardoor je elkaar 
écht beter leert kennen”.
De afsluiting vond plaats op zaterdag de 23e bij het  
Rijdend UNIFIL Museum ‘De Dorstige Types’ in 
Gorinchem. Daar overhandigde Walk4Veterans-
coördinator André Odenkirchen op symbolische wijze 

de opbrengst van de sponsorloop ter grootte van 5000 euro aan Monique Egbers van de Stichting Hulphond Nederland. 
Monique, in het dagelijks leven Cliëntinstructeur bij deze Stichting, toonde zich erg gelukkig met de opbrengst: “Deze 
belangstelling voor ons werk vinden we enorm positief en natuurlijk is het geld meer dan welkom. Hulphonden voor veteranen 
opleiden is immers super belangrijk maar ook heel duur. We kijken daarom nu al uit naar de Walk4Veterans 2017!”.

Afb.1: V.l.n.r. Bastiaan van Es, Robert Ghielen (knielend), Monique Egbers  
en André Odenkirchen. Foto: Natascha Duncker.

Geslaagde Walk4Veterans 2016

problem among military air crew, it is 
also associated with tasks other than 
flying. To investigate this further would 
require a larger study population and 
an improvement in the registration of 
complaints. It is worth considering a 
model in which physical measurements 
are repeated, to monitor the 
development of complaints compared 
with physical fitness. 
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Met de eeuwherdenking van de  
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
in zicht organiseerde het US Army 
Medical Museum in 2012 in  
San Antonio (Texas) een conferentie 
over medische ontwikkelingen 
gedurende die oorlog. Dit resulteerde 
in 2015 in de uitgave van de bundel 
Glimpsing Modernity geredigeerd door 
Stephen Craig, Amerikaans militair arts 
en medisch historicus, en Dale Smith, 
hoogleraar medische geschiedenis 
aan de Uniformed Service University 
in Bethesda (Maryland). Doel van 
het congres en de bundel was een 
breed inzicht te geven in modern 
historisch onderzoek over de relatie 
tussen medische zorg en oorlog in dit 
ongekend massale conflict. In totaal 
zijn elf bijdragen gegroepeerd in  
vier thema’s. 

Het eerste thema behelst de 
afstemming tussen medische zorg bij 
militaire planning. Dit is een van de in 
het oog springende spanningsvelden 
tussen de medische en militaire 
wereld. Steven Oreck (militair arts en 
historicus) opent de bundel met een 
analyse van de medische organisatie 
bij een van de meest dramatische 
militaire mislukkingen van de  
Eerste Wereldoorlog, de landing van 
de Geallieerden bij Gallipoli (Turkije) in 
1915. De complexiteit van amfibische 
operaties, waarin land- en zeemacht 

moeten samenwerken en aan- en 
afvoer van materieel en mensen via de 
zee moet plaatsvinden, maakt dit een 
van de moeilijkste vormen van militair 
optreden. Verantwoordelijkheden 
en taken, medisch en militair dienen 
hierbij nauwgezet op elkaar afgestemd 
te worden. In 1915 ontbrak hiervoor 
elke ervaring en toen bovendien het 
aantal slechtoffers 25 maal hoger was 
dan verwacht, stond de medische 
organisatie machteloos. Het falen was 
zo beschamend, dat het in officiële 
rapporten verhuld en toegedekt werd. 
De Amerikaanse mariniers  
evalueerden in de jaren twintig deze 
ervaringen als eersten, als onderdeel 
van hun planning voor een oorlog 
tegen Japan in de Pacific en zo kon de 
Gallipoli-tragedie dienen als lessons 
learned voor de Amerikaans island 
hopping-opmars van drie decennia 
later.

De vooraanstaande Canadese  
kenner van de Eerste Wereldoorlog, 
Tim Cook, geeft een mooi inzicht in de  
rol van de regimental medical officer,  
de arts die met beide benen in het 
frontleven stond. Hij was de medisch 
adviseur van de commandant en 
daarmee essentieel voor behoud 
van het moreel en hij organiseerde 
de medische zorg in en nabij de 
frontlijn. Hij moest tevens epidemieën 
trachten te voorkomen en adviseren 
de leefomstandigheden dragelijk te 
houden, en dat was met ongedierte, 
chemische wapens en wateroverlast 
geen sinecure. Trench feet en 
geslachtsziekten plaagden velen 
en de arts zag zich daarnaast 
uitgedaagd door automutilatie en 
de psychologische gevolgen van 
angst, shell shock. Zijn beslissingen, 
bijvoorbeeld over wie gerepatrieerd 
kon worden, waren van groot belang, 
medisch, voor het moreel en militair. 

William Hanigan, een neurochirurg uit  
Jackson (Mississippi), sluit het eerste  
deel af met een analyse van medische 
zorg in een van de meest exotische 
fronten van de Eerste Wereldoorlog: de 
strijd van de Britten tegen de Duitsers 
in Duits Oost-Afrika (Tanzania). Hier 
geen loopgraven maar relatief kleine 
eenheden die grote afstanden in 
tropische omstandigheden aflegden. 
Infecties, malaria, dysenterie, 
aanvoerproblemen van medicijnen en 
gebrekkige discipline om ziekten te  
voorkomen maakten dit geïsoleerd 
liggende front tot een van de 

dodelijkste van de gehele oorlog. Het 
medisch systeem kon de operationele 
eisen dan ook niet aan en de 
vergelijking met Gallipoli dringt zich 
op. De onervarenheid met tropische 
geneeskunde en de gebrekkige 
communicatie tussen militaire en 
medische autoriteiten, vaak over grote 
afstanden, kostte velen het leven.

Het tweede gedeelte van de bundel 
heeft als thema ziekenhuizen en opent  
met een bijdrage van Jennifer Nieves, 
een archivaris uit Cleveland (Ohio) 
en haar collega Dianne O’Malia, 
Zij bespreken het Amerikaanse 
ziekenhuis in Parijs, dat in 1910 zijn 
eerste patiënten ontving en dat bij het 
uitbreken van de oorlog, ondanks de 
aanvankelijke Amerikaanse neutraliteit, 
ook een militaire afdeling opende aan 
de boulevard d’Inkermann (Neuilly sur  
Seine). Binnen een maand kwamen 
de eerste gewonden van het slagveld 
binnen. Opmerkelijk is dat de 
Amerikaanse arts George Crile  
(1864-1943), bekend van de 
bloedtransfusie, meteen de 
gelegenheid te baat nam in Frankrijk 
praktijkonderzoek te gaan doen naar 
“the effects of fear and exhaustion 
upon the human body”, waarover hij 
reeds in 1915 een studie publiceerde. 
Zijn operaties kregen snel ruime 
bekendheid en werden door 
vooraanstaande medici bijgewoond.  
Na een verblijf van enkele maanden 
kwam een chirurgisch team van de 
Harvard Universiteit, waarin een 
bacterioloog, orthopeed en een 
anesthesioloog waren opgenomen, 
voor drie maanden naar Parijs. 
Het stond onder leiding van de 
vooraanstaande neurochirurg  
Harvey Cushing (1869-1939). Crile 
en Cushing bleven zich nadien, terug 
in de Verenigde Staten, inzetten voor 
Amerikaanse medische hulp in Europa. 
Hieruit kwam in 1916 een Committee 
on Medical Preparedness voort, om de 
voorbereiding te bespoedigen en de 
medische ondersteuning voor het leger 
te verbeteren, in geval de Verenigde 
Staten bij de oorlog betrokken raakte. 
Ook de broers Will (1861-1939) en 
Charles (1865-1939) Mayo, beiden 
vooraanstaande chirurgen, waren 
hierin actief. Zij zouden tijdens de 
oorlog de belangrijkste medische 
adviseurs van het Amerikaanse leger 
worden. Die oorlog kwam in 1917 en 
binnen een maand waren de eerste 
van Amerikaanse vijftig veldhospitalen 
in Frankrijk actief, aanvankelijk ten 
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behoeve van het Britse leger. Crile en 
Cushing volgden meteen. Ze werkten 
met Britse gewonden en zetten 
hiermee ook hun onderzoek uit 1915 
voort. 

William Montgomery, een medisch 
historicus uit Omaha (Nebraska), geeft 
een gedegen, gedetailleerde analyse 
van de komst en ontwikkeling van 
Amerikaanse mobiele (per vrachtauto) 
veldhospitalen met chirurgische en 
röntgencapaciteit, zoals deze zich 
vooral in 1918 aan het loopgravenfront 
in Frankrijk ontwikkelden. Deze zouden 
zich later in de eeuw ontwikkelen tot 
de bekende MASH-eenheden (Mobile 
Army Surgical Hospitals).

De Britse medisch historica  
Emily Mayhew opent het derde deel 
(verwonding en ziekte) met een 
degelijke analyse van de plaatsing van 
Britse krijgsgevangenen vanuit hun 
detentie in Duitsland naar Zwitserland 
als onderdeel van initiatieven van 
het Rode Kruis krijgsgevangenen 
medische zorg in neutrale landen te 
kunnen aanbieden. Daar kon betere 
medische zorg verleend worden, 
samen met revalidatie en aansterken. 
Het betrof bijna 68.000 man over de 
jaren 1916-1918. Deze humanitaire 
hulp, toentertijd begeleid met veel 
publiciteit, zou na de oorlog in het 
humanitair oorlogsrecht verankerd 
worden, maar hier gaat Mayhew 
niet op in, noch op de vergelijkbare 
humanitaire internering van Duitse en 
Britse militairen in Nederland. 

De arts L.G. Walker geeft een 
biografische schets van Franse chirurg  
en Nobelprijswinnaar Alexis Carrel 
(1873-1944), gespecialiseerd in 
bloedtransfusie, bloedsomloop, 
wondbehandeling en 
weefseloverplaatsing. Gedurende 
de oorlog werkte hij in de Franse en 
Amerikaanse ziekenhuizen aan het 
Franse oorlogsfront. Gedurende de 
oorlog stond hij in nauw contact met 
Amerikaanse en Britse collega’s  
(onder meer Crile en Henry Dankin  
(1880-1952)) en maakte grote 
vorderingen in antiseptica bij 
wondbehandeling. Hiermee geeft 
Walker goed inzicht hoe door 
experimenten en internationale 
medische contacten en discussies 
en onder de druk van de dwingende 
noodzaak van massale aantallen 
gewonden, artsen vorderingen wisten 
te maken.

De Britse medisch historicus  
Pete Starling gaat in op een van  
de meest aansprekende en  
gruwelijke verschijnselen van de  

Eerste Wereldoorlog, de gasoorlog.  
In een kort en bondig overzicht toont  
hij de reactie van de Britse militair-
geneeskundigen op de eerste 
gasaanval (1915): de snelle 
ontwikkeling van de gashelm, en 
-masker en de zuurstofbox. Voor 
mosterdgas, gebruikt vanaf 1917, 
moesten de artsen terugvallen op  
insmeren met boorzuurzalf en 
alkalinebaden.

De bundel eindigt met drie bijdragen 
over burgers en de oorlog.  
Bradford Waters (arts en historicus uit 
Memphis (Tennessee)) beschrijft de 
Amerikaanse vrijwilligers, artsen en  
verpleegkundigen, die medische zorg  
verleenden in Servië, Rusland 
(ziekenhuis in Kiev) en Roemenië 
(ziekenhuis in Roman). Naast acute  
medische zorg, hielden zij zich ook  
bezig met hulp bij omvangrijke 
tyfusepidemieën, voedselvoorziening 
(brood en melk) en publiceerden 
zij rapportages over de 
oorlogshandelingen die de hele wereld 
over gingen. De Nederlandse medisch-
historicus Leo van Bergen volgt met 
een analyse van de Nederlandse 
medische vrijwilligers aan het west- 
en oostfront. Opmerkelijk was dat 
het Rode Kruis zich hiermee niet 
bezig hield, omdat het alle mensen 
en middelen in Nederland wilde 
houden in het geval de oorlog over de 
landsgrenzen kwam. De organisatie 
van ambulances kwam toen onder 
meer in handen van Abraham Kuyper 
(1837-1920), de oud-premier, en  
de chirurg Arius van Tienhoven  
(1886-1965), die al in 1912-1913 op 
de Balkan zijn sporen als oorlogsarts 
had verdiend. In 1914 keerde hij 
terug naar het zwaar getroffen Servië. 
Kuypers dochter Henriette (1870-1932) 
maakte deel uit van de ambulance 
naar Oostenrijk, geleid door de Haagse 
arts Frits Hijmans (1881-1958). De 
verschillen tussen beide groepen 
maakt Van Bergen duidelijk. De groep 
van Hijmans werkte in ziekenhuizen 
ver van het front en stond sympathiek 
tegenover de Centralen (Duitsland en  
Oostenrijk), terwijl Van Tienhoven c.s.  
de gruwelijke werkelijkheid van de 
oorlog opzochten en in primitieve 
omstandigheden werken, echter wel 
met sympathie voor de Serviërs. 
De hulp was in Nederland populair 
omdat het een tastbaar blijk van de 
humanitaire rol van neutralen werd 
beschouwd. 

De bundel wordt afgesloten met  
een bijdrage van de historica  
Natalia Starostina uit Young Harris 
(Georgia) over de afvoer per trein van  
vele honderdduizenden gewonde 

Franse soldaten naar de hospitalen 
in het achterland. Zij analyseert de 
geschiedenis van de ambulancetrein 
en de wijze waarop de organisatie 
daarvan zich razendsnel aan de 
extreme oorlogsomstandigheden 
moest aanpassen. Hierbij werkten 
spoorwegen (onder meer het 
vermaarde bedrijf Wagons-Lits) en  
militairen samen met artsen, in het  
bijzonder Paul Lecene (1878-1929),  
een autoriteit op het gebied van 
medische verzorging tijdens 
ambulancevervoer. Ondanks 
alle verbeteringen bleven de 
omstandigheden voor de gewonden in 
de treinen moeizaam en Starostina  
illustreert dit met treffende 
beschrijvingen uit twee romans, 
Goodbye to All That van  
Robert Graves (1895-1985) en  
Le Train Rouge van Albert Bessieres 
(1877-1953), beide auteurs konden uit 
eigen ervaring spreken.

In de epiloog geeft Smith in een 
afgewogen betoog aan dat de 
bijdragen laten zien hoe de ingrijpende 
ervaring van de Eerste Wereldoorlog 
aanzette tot modernisering van de 
medische zorg van de soldaat. Door 
samenwerking tussen artsen en 
militairen kon de medische zorg grote 
sprongen vooruit maken, bovendien 
stelde de militaire organisatie de 
artsen in staat te experimenteren, 
benutte hun adviezen en maakte hen 
deel, mede door hun nabijheid tot het 
front, van het ‘bedrijf’ dat moderne 
oorlogvoering was geworden. De 
oorlog maakte ook duidelijk dat de zorg 
voor burgerslachtoffers geen militaire 
aangelegenheid was, evenals die van 
soldaten die onvoldoende genazen 
om terug te keren in de gelederen. Al 
met al biedt de bundel een rijk palet 
aan onderwerpen, zij het voornamelijk 
gericht op de Verenigde Staten en 
Frankrijk, waarin vooral de medisch-
militaire interactie in organisatorische 
en operationele zin de rode draad 
vormt. Maar zelfs binnen deze 
beperking wordt duidelijk hoe rijk en 
veelzijdig dit onderzoeksveld is en hoe 
moeilijk het is een eenduidig antwoord 
te geven op de vraag naar het effect 
van de Eerste Wereldoorlog op de 
medische wetenschap. Een aanrader 
voor historisch, militair en medisch 
geïnteresseerden en een oproep om 
ook in Nederland medisch-historisch 
onderzoek een steviger academische 
basis te geven dan heden het geval is.

Prof. dr. Wim Klinkert
Hoogleraar Militaire Geschiedenis

Nederlandse Defensie Academie, Breda
Universiteit van Amsterdam
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In februari 2007 wordt Erik Krikke 
aangewezen voor uitzending als 
operatieassistent voor een chirurgisch 
team in het kader van de Nederlandse 
Afghanistanmissie.

Hij staat er vanaf het begin niet goed 
in. De aanwijzing komt toch nog 
onverwacht, en hij speelt al langer 
met de gedachte om te stoppen 
met herkenbare argumenten zoals 
jonge kinderen, meer tijd voor het 
gezin en een carrièrevervolg in de 
burgermaatschappij. Niettemin vertrekt 
hij met rechte rug naar Afghanistan 
om nog een keer te doen waar hij 
altijd goed in was: de competente 
medewerker zijn in een geolied 
chirurgisch team, niet afgeleid door 
tegenslag, twijfel en emoties. Het zal 
allemaal heel anders verlopen.

Hij wordt geplaatst op de internationale 
Role 3 Multinational Medical Unit 
(MMU) op Kandahar Airfield (KAF). 
Het ongemak begint meteen al met 
de hitte, de nonchalante inwerking 
door zijn buitenlandse voorgangers, 
het stof, de chaotische opslag van 
het instrumentarium, het schamele 
onderkomen en de afzondering van de 
moedereenheid. De collega’s buiten 
de MMU hebben weinig inzicht in de 
fysieke werklast en al helemaal niet in 
de emotionele belasting. Want die is er, 
veel meer dan Erik verdragen kan.

Hoewel hij op zijn oudhollandse 
klompen de jofele operatieassistent 

Operatie geslaagd
Afghanistan: van oorlogschirurgie naar PTSS

uithangt kruipen de belevenissen 
op en rond de operatiekamer 
langzamerhand onder zijn huid. Keer 
op keer dienen zich slachtoffers aan 
met de gruwelijkste verwondingen, 
van wie een deel onder zijn handen 
overlijdt. Hij begint zich vragen te 
stellen. Waarom zijn kleine kinderen 
slachtoffer? Waarom worden 
volwassen mannen, smekend om 
te sterven, toch veroordeeld tot een 
bestaan als verminkte paria in de 
harde Afghaanse samenleving? Is 
dat nu medische ethiek? Hoe bestaat 
het dat hij weefselresten van de 
zelfmoordterrorist tegenkomt in een 
van diens slachtoffers? Waarom 
heb ik zoveel meer compassie met 
Nederlandse slachtoffers? Waar gaat 
deze oorlog nu helemaal over?

Steeds moeilijker kan hij de slaap 
vatten. Ook de fysieke belasting is 
zwaar. Er is weinig of geen tijd voor 
ontspanning. Dagen van zestien tot 
achttien uur zijn geen uitzondering.  
Op rustdagen kan nog steeds de 
pieper afgaan en dat gebeurt ook  
veel te vaak. In combinatie met de 
slapeloosheid raakt hij geleidelijk 
aan totaal uitgeput. Tot overmaat van 
ramp wordt KAF enkele keren met 
raketten beschoten, wat hem ware 
doodsangsten bezorgt.

Hij realiseert zich wel dat hij afglijdt, 
maar onderschat de ernst ervan. Zo 
neemt hij zich voor er met niemand 
over te spreken, zeker niet met hen 
die hem liefhebben: hij zal ze niet met 
zijn ellende belasten. Ook wil hij zijn 
collega’s niet in de steek laten.  
Alleen bij Linda, de vertrouwde en 
standvastige collega stort hij af en toe 
zijn hart uit, maar het is niet genoeg. 
Hij smacht naar het moment dat deze 
missie voorbij is en kan haar maar 
ternauwernood volbrengen.

Terug in Nederland lijkt hij zijn zaken 
weer onder controle te krijgen. Hij 
neemt ontslag bij Defensie, hervindt 
de regelmaat en is er lange tijd van 
overtuigd dat deze uitzending achter 
hem ligt en de ervaringen hun plek 
hebben gekregen.
Totdat hij op een zeker moment in het 
ziekenhuis belandt en de hele berg 
ellende in alle hevigheid terugkomt. 
Nachtmerries, herbelevingen, 
zingevingsvragen, agressie, 
eenzaamheid, al die dingen die hij uit 
het boekje kent dienen zich aan. Na 
veel innerlijk verzet vindt hij via het 
Veteraneninstituut in 2014 hulp bij de 

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg 
en wordt de diagnose posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) bevestigd.
Erik moet van zijn behandelaar in 
zijn hoofd terug naar Afghanistan en 
zijn ervaringen opschrijven. Dankzij 
zijn dagboekje van de Geestelijke 
Verzorging kan hij veel gebeurtenissen 
tot in detail terughalen. De stap naar 
bundeling van die teksten tot een boek 
ligt dan voor de hand.

Het resultaat is geen literair 
hoogstandje, maar dat was ook 
nooit de bedoeling. De keuze om 
voortdurend te springen tussen toen 
op KAF en nu in de spreekkamer van 
de behandelaar voelt wat geforceerd 
aan. Toch is er zeker sprake van een 
bepaalde spanningsopbouw waardoor 
je het boek niet gemakkelijk weg 
kunt leggen. Erik neemt je mee in de 
escalatie van zijn probleem en dat 
is niet alleen knap gedaan maar ook 
moedig.

De lessons learned kan de lezer 
gemakkelijk zelf uit zijn betoog 
afleiden. Gelukkig is er een flink aantal 
op organisatorisch niveau inmiddels 
geïncorporeerd. Het is goed om 
te lezen dat de veteranenzorg van 
Defensie werkt. De echte kracht van 
het boek ligt in de waarschuwing aan 
de militair dat je niet moet denken 
dat jou niet kan overkomen wat Erik 
is overkomen. Dat je niet de fout 
moet maken om ervan uit te gaan 
dat niemand je begrijpt en dat hulp 
vragen een teken van zwakte zou 
zijn. Anderzijds valt uit het relaas af 
te leiden dat het kennelijk moeilijk 
is voor de omgeving van de militair 
om in te grijpen en de regie over 
te nemen zodra zich gedrags- en 
stemmingsveranderingen voordoen die 
de ontwikkeling van PTSS verraden. 
Tot slot laat het boek je beseffen dat 
niet alleen schokkende ervaringen 
maar ook onoplosbare morele 
dilemma’s traumatiserend kunnen zijn 
(moral injury).

Mijn aanbeveling is om dit boek als 
verplichte literatuur voor uit te zenden 
specialistisch medisch personeel te 
stellen. Ook voor anderen die zich 
bezighouden met de vraag wie er zorgt 
voor de zorgverlener, raad ik dit boek 
aan.

H.W.P. Meussen
Luitenant-kolonel-arts b.d.

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6580
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 9, september 2016

Kwaliteit van zorg
Vergewisplicht zorgverleners
Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten 
en Geschillen Zorg (WKKGZ) van kracht geworden. Een 
nieuwe verplichting die uit deze wet volgt is de zogenaamde 
‘vergewisplicht’. Dit houdt in dat een zorgaanbieder het 
arbeidsverleden van nieuw aan te stellen zorgverleners dient 
te controleren. De Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) is bezig 
een register aan te leggen van zorgverleners die wegens 
disfunctioneren zijn ontslagen. Zorgaanbieders kunnen hierover 
bij de IGZ navraag doen. Verder kan gedacht worden aan het 
raadplegen van het BIG-register of het verifiëren van referenties 
bij vorige werkgevers. Op dit moment wordt door de Defensie 
Gezondheidszorg Organisatie (DGO) en de Hoofddirectie  
Personeel (HDP) gewerkt aan concrete regelgeving die nadere 
invulling gaat geven aan deze verplichting. Naar verwachting zal 
P&O hieraan praktisch uitvoering gaan geven. Nadere berichten 
volgen.
Bron: P&O Flash, 19 augustus 2016.

Operationele gezondheidszorg
Landenadvies Tunesië en Libië in het kader van de EU-missie
Het voor Tunesië en Libië opgestelde landenadvies in het kader van 
de lopende missie EUBAM (the European Union Integrated Border 
Management Mission) is op intranet gepubliceerd. Dit landenadvies 
bevat informatie over benodigde vaccinaties en overige preventieve 
maatregelen. Het totaaloverzicht van landenadviezen is hier terug 
te vinden.

Portaal INZET
De Commandant der Strijdkrachten is o.a. verantwoordelijk voor 
het plannen, voorbereiden, inzetten en evalueren van de inzet 
van Nederlandse militairen. Voor de inzetgereedstelling en de 
inzet wordt hij ondersteund door de Directie Operaties (DOPS) 
en de Afdeling Evaluaties (AEVAL). Ook zijn verschillende andere 
directies nauw betrokken (zoals Directie Aansturen Operationele 
Gereedstelling (DAOG) en Hoofddirectie Beleid (HDB)). Het 
op intranet terug te vinden Portaal INZET is een omgeving 
gericht op het aanreiken van informatie voor inzetgereedstelling 
en inzet. Voor de diverse afdelingen en deelprocessen zoals 
‘future’, plans, current, support en evaluaties zijn afzonderlijke 
samenwerkingsruimtes ingericht.

Nieuwsbrief kenniscentrum DGOTC
De 4e editie (2016) van de nieuwsbrief van het kenniscentrum 
Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum is 
verschenen. In deze editie wordt een aantal bestaande CZSK-
doctrinepublicaties onder de aandacht gebracht. Verder is door het 
Talencentrum Defensie een medische woordenlijst Nederlands-
Engels / Engels-Nederlands uitgebracht. Vanaf de intranetsite van 
het Kennis- en Trainingscentrum (KTC) is een link naar deze lijst 
gemaakt. De nieuwsbrieven en alle overige informatie vanuit het 
KTC is hier op hun site terug te vinden.

Bedrijven DGO
Ondertekening Bouwteamovereenkomst Uitbreiding en 
Renovatie CMH
Het project Uitbreiding en Renovatie Centraal Militair Hospitaal heeft
een lange aanloop gekend, maar met de ondertekening van de 
Bouwovereenkomst op 5 september jl. bevindt het project zich nu in 
het stadium waarin de daadwerkelijke bouw voor de deur staat. 

Het Bouwteam is een samenwerkingsverband waarin de 
deelnemers met het oog op de (verdere) voorbereiding van het 
project op gecoördineerde wijze de werkzaamheden verrichten die 
uit de eigen functie in het bouwproces voortkomen en daarnaast, 
waar mogelijk, door het geven van advies en het doen van 
voorstellen meewerken aan de taakvervulling van de overige 
leden van het bouwteam. Zo wordt er optimaal gebruik gemaakt 
van de specifieke ervaring en deskundigheid van iedereen. De 
Bouwteamovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden en taken 
in de bestekfase, maar voorziet (nog) niet in de daadwerkelijke 
bouwopdracht. Het grote voordeel van deze organisatorische 
constructie ten opzichte van een traditionele organisatie is, 
dat de bouw direct na de bestekfase gestart kan worden. Naar 
verwachting is deze fase medio december afgerond, waarna de 
aannemingsovereenkomsten voor de separate bouwfasen;  
1. uitbreiding en 2. renovatie, getekend kunnen worden.  
In januari 2017 zal de bouw dan daadwerkelijk van start gaan.
Het hele project wordt gecoördineerd door de heer Eikelboom.  
Het volledige nieuwsbericht is hier op intranet na te lezen.

Opleiding en training
Op zoek naar een praktijkopdracht t.b.v. de opleiding 
kwaliteitsmanagement?
Het Veteranenloket biedt de toegang tot de zorg voor veteranen 
(postactieve militairen), die een hulpvraag hebben. Veteranen 
bellen of mailen naar dit loket met hun hulpvraag. De opvang en 
juiste doorgeleiding van de hulpvraag is van groot belang. Het 
Veteranenloket bestaat nu zo’n twee jaar en heeft zich de afgelopen 
jaren ingespannen om de kwaliteit op het juiste niveau te brengen. 
Nu wil het Veteranenloket de kwaliteit van dit (deel) proces borgen 
binnen hun organisatie. Om die reden zijn ze op zoek naar een 
professional, werkzaam in de zorg, die in het kader van een 
studie/opleiding, een praktijkopdracht kwaliteitsmanagement kan 
uitvoeren. Omschrijving van de opdracht:
● Het proces en de koppelvlakken met processen van andere 

organisaties beschrijven.
● Risico’s in kaart brengen.
● Beheersmaatregelen benoemen (en de reeds genomen 

maatregelen borgen).
● Een normenkader formuleren (en te meten indicatoren).
● De tevredenheid van de klant onderzoeken.
Kortom, volgt u momenteel een opleiding, waarin een dergelijke 
praktijkopdracht past, dan komt het hoofd Veteranenloket, mevrouw 
Willigenburg graag in contact met u! Telefonisch: 088-3340050 of 
06-10066049 / per e-mail: t.willigenburg@veteraneninstituut.nl

HPG-instructieveld officieel heropend door C-DGOTC
Op 13 juli jl. heeft de commandant van het Defensie 
Gezondheidskundig Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) 
kapitein ter zee-arts Coppens het HPG (Hygiëne en Preventieve 
Gezondheidszorg)-instructieveld op het DGOTC officieel heropend 
met de onthulling van het eenheidsembleem van 103 Constructie 
Compagnie. Het instructieveld wordt gebruikt tijdens de  
HPG-cursussen op het DGOTC, o.a. de cursus Kerninstructeur 
HPG en de deelkwalificatie HPG-AMV. Tijdens deze cursussen 
wordt de cursist aangeleerd welke voorzieningen onder primitieve 
omstandigheden zelfstandig kunnen worden gemaakt om de 
gezondheid van het personeel binnen de eenheid te kunnen blijven 
waarborgen. Hierbij komt ook het daadwerkelijk bouwen van 
geïmproviseerde voorzieningen aan bod. Lees hier het volledige 
bericht.

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20150408%20Tunesie%20en%20Libie%20%5BEUBAM%5D_tcm4-1309525.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://bsdops.mindef.nl/
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/NIEUWSBRIEF_4_2016_tcm4-1313823.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Medische_woordenlijst_NLD_ENG_ENG_NLD_tcm4-1289203.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Medische_woordenlijst_NLD_ENG_ENG_NLD_tcm4-1289203.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/DGOTC/Kenniscentrum.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2016/september/Ondertekening_bouwproject_CMH.aspx
mailto:t.willigenburg%40veteraneninstituut.nl?subject=
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2016/augustus/20160824_HPG-instructieveld_officieel_heropend_door_C-DGOTC.aspx
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Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 10, oktober 2016

(Civiele)Richtlijnen/instructies
RMG/044 Combattanten met een geneeskundige neventaak
De richtlijn ‘Combattanten met een geneeskundige 
neventaak (RMG/044)’ beschrijft de randvoorwaarden en 
verantwoordelijkheden voor de combattant met een geneeskundige 
neventaak (CGN). Er wordt ingegaan op de inzet, de voorwaarden 

voor inzet, het onderhouden van vaardigheden en de uitrusting.  
De richtlijn is van toepassing op alle categorieën, uitzonderingen 
hierop worden weergegeven in de desbetreffende hoofdstukken. 
Met de inwerkingtreding van deze richtlijn is de beleidsnota 
Combattanten met een geneeskundige neventaak (versie  
10 mei 2007) automatisch ingetrokken.

Gewijzigde link naar Handelingsschema’s DGOTC versie 3.0.1
De handelingsschema’s DGOTC zijn bedoeld om de handelingen 
uit het <C>ABCDE-protocol op eenduidige wijze uit te voeren. Bij 
elk handelingsschema staan doel, indicaties, contra-indicaties, 
mogelijke complicaties, eventuele opmerkingen, benodigdheden, 
werkwijze (inclusief afvinkhokjes) en eventuele vervolgactie 
beschreven. De functionaris (gewondenhelper, geneeskundige 
verzorger, medic, AMV en AMA) gebruiken de kleurcodering van 
het eigen en lagere niveaus. De link naar deze handelingsschema’s 
is onlangs gewijzigd, zodat de link die in de vorige nieuwsbrief 
(e-bulletin) was meegezonden niet meer werkt. De schema’s zijn 
hier terug te vinden.

Richtlijnen/instructies of Richtlijnen/instructies/Wetgeving
Nieuwe versie Leidraad Dienstverlating
De Leidraad Dienstverlating is aangepast en geactualiseerd op 
grond van wijzigingen in regelgeving per 1 juli 2016. Daarnaast 
is mede dankzij het uitvoeringsbedrijf Begeleidings- en 
Bemiddelingsorganisatie Defensie (BBO) en het Dienstencentrum 
Re-integratie (DCR) het aantal leidraden gereduceerd tot 16 stuks. 
Elk van de zeven doelgroepen heeft een leidraad ‘Einde Aanstelling’ 
en ‘Ziekte’. De gewijzigde versies staan zowel op Startpagina 
P&O als op internet. De wijziging die onlangs is doorgevoerd t.a.v. 
de ophoging van de bewaartermijn van het militair geneeskundig 
dossier van 80 naar 100 jaar is in deze versies nog niet 
doorgevoerd. Dit moet nog aangepast worden.
Bron: P&O Flash, 19 augustus 2016.

Uitreiking handboek Vessel Protection Detachement (VPD)
Op 12 juli ontving commandant Zeestrijdkrachten, luitenant-
generaal der mariniers Verkerk, het eerste exemplaar van het 
Handboek Vessel Protection Detachement (VPD). Het handboek is 
bestemd voor commandanten en personeel dat deel gaat uitmaken 
van een toekomstig VPD-team en geeft richtlijnen voor toekomstige 
VPD-inzetten. De ervaringen uit het verleden hebben daartoe als 
basis gediend. Nieuwe ontwikkelingen worden in toekomstige 
uitgaven van dit handboek opgenomen.

Registratierichtlijnen Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
t.a.v. ziekte van Lyme en Q-koorts
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft twee nieuwe 
registratierichtlijnen gepubliceerd. Het gaat om de registratierichtlijn 
C004 Q-koorts als beroepsziekte, incl. achtergronddocument bij 
deze richtlijn en de registratierichtlijn C005 Ziekte van Lyme als 
beroepsziekte, incl. achtergronddocument.

Op zoek naar meer informatie over de ziekte van Lyme of Q-koorts, 
kijk dan ook op de themapagina’s Lyme en Q-koorts.

Convenant Medische Technologie versie 2.0
Het Convenant Medische Technologie is een praktische 
uitwerking en concretisering van een aantal vastgestelde 
minimumveiligheidseisen voor een veilige toepassing van medische 
technologie in zorginstellingen binnen de medisch specialistische 
zorg. De eerste versie is opgesteld door een werkgroep onder 
leiding van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
(NFU) en verscheen in november 2011. Op basis van de opgedane 
praktijkervaringen sinds 2011, zijn diverse artikelen in de recent 
verschenen tweede druk verduidelijkt en aangevuld. Daarnaast is  
er een extra bijlage met een begrippenlijst toegevoegd. Het 
convenant is gepubliceerd op de internetsite van VMS zorg en  
hier rechtstreeks te downloaden.
De verschillen tussen beide versies zijn beschreven in het 
document hier te downloaden.

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
Evaluatie DGO-symposium ‘Gezond inzetbaar, zorg voor jezelf, 
zorg in de keten’
Op 1 juni dit jaar werd het DGO-symposium ‘Gezond inzetbaar,  
zorg voor jezelf, zorg in de keten’ gehouden. Via de app konden  
de deelnemers na afloop hun reactie geven op de volgende  
vijf onderdelen; 1. plenaire ochtenddeel, 2. de locatie, faciliteiten en 
lunch, 3. de organisatie in het algemeen, 4. de toepasbaarheid van 
de onderwerpen binnen het eigen vakgebied en 5. de inhoud van 
het programma in het algemeen. Het projectteam heeft op basis 
van deze reacties en haar eigen ervaring een evaluatieverslag 
geschreven, dat hier is na te lezen.

15-16 november 4th DiMiMED International Congress on 
Emergency, Disaster and Military Medicine
Het 4th DiMiMEd International Congress on Emergency, Disaster 
and Military Medicine, vindt dit jaar plaats op 15 en 16 november 
in Düsseldorf. De hoofdonderwerpen van dit congres zijn: Medical 
challenges in refugee crisis, infectious diseases, traumatology, 
medical evacuation transport, CBRN, mental health, rehabilitation, 
diaster medicine en simulation. Het programma en alle overige 
benodigde informatie is op internet terug te vinden.

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

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20044_tcm4-1315550.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20044_tcm4-1315550.PDF
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001155/
https://www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/inhoud/leidraad-dienstverlating
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR000245/ob/1C99BE69-94D3-4D26-8E4E-8F98F9F72F48.pdf
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/img_auth.php/2/28/20160808_-_C004%2C_registratierichtlijn_Q-koorts_-_NCvB.pdf
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/img_auth.php/9/9e/20160808_-_C004%2C_achtergronddocument_Q-koorts_-_NCvB.pdf
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/img_auth.php/6/6e/20160808_-_C005%2C_registratierichtlijn_lyme_-_NCvB.pdf
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/img_auth.php/0/00/20160808_-_C005%2C_achtergronddocument_lyme_-_NCvB.pdf
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/index.php/Themapagina_Lyme
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/index.php/Informatiepunt_Q-koorts
http://www.vmszorg.nl/_library/34123/NVZ-Convenant2016-DEF.pdf
https://nvkf.nl/resources/media/Vergelijking%20convenant%201%20en%202%200.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Evaluatieverslag%20symposium%20Gezond%20inzetbaar_tcm4-1313121.docx
http://7878.seu.cleverreach.com/c/24097572/f472656bf57-odfyqo
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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Verlenging bewaartermijn medische gegevens Defensie
De bewaartermijn voor medische gegevens binnen Defensie  
is verlengd van 80 naar 100 jaar vanaf de geboortedatum van  
de militair. Wanneer is vastgesteld dat een post-actieve militair een 
aandoening heeft met een relatie tot eerder dienstverband, dan 
worden de medische gegevens tot tien jaar na overlijden bewaard.
De aanpassing van de bewaartermijn zal worden doorgevoerd in de 
DGO-richtlijnen (o.a. RMG/011 Omgang met medische gegevens) 
en in de Generieke Selectielijst Defensie (GSD).

Operationele gezondheidszorg
Landenadvies Letland en Litouwen
In het kader van de oefening Silver Arrow in Letland is een 
landenadvies opgesteld. Daarnaast is voor de inzet Enhanced 
Forward Presence (EFP) in Litouwen een landenadvies opgesteld. 
Het Commando Landstrijdkrachten is coördinerend krijgsmachtdeel 
t.a.v. EFP en deze inzet loopt in ieder geval door tot 2020, maar 
mogelijk langer, met iedere drie maanden rotatie.
Beide adviezen beschrijven de benodigde vaccinaties en 
preventieve maatregelen voor deze gebieden.
Het totaaloverzicht van alle landenadviezen is hier via intranet  
terug te vinden.

Malariaprofylaxe ingehuurd lokaal personeel
Nederland heeft een werkgeversverantwoordelijkheid voor lokaal 
personeel dat tijdens inzet wordt ingehuurd. Vanuit dit perspectief 
gezien zou dit personeel in landen waar malaria tropica voorkomt, 
van dezelfde preventieve beschermende maatregelen moeten 
worden voorzien als Nederlandse militairen. Het toedienen van 
chemoprofylaxe aan ‘eigen’ ingehuurd personeel is echter niet 
toegestaan. De reden hiervoor is dat het tijdelijk geven van 
profylaxe aan een inwoner van een endemisch gebied niet zinvol 
is, omdat niet trouw innemen kan leiden tot resistentieontwikkeling 
en het daarnaast onduidelijk is wat het effect van tijdelijke profylaxe 
is op de verworven immuniteit. Het is wel toegestaan DEET ter 
beschikking te stellen en bij te dragen in de beschikbaarheid van 
geïmpregneerde klamboes. Lees de volledige nota op intranet.

Nieuwsbrief Kenniscentrum DGOTC, nr. 5 2016
Het Land Warfare Centre (LWF) heeft recent het handboek  
‘Tactical activities’ gepubliceerd. Dit handboek is bedoeld om 
de doctrine op tactisch niveau te beschrijven, t.b.v. het plannen 
en uitvoeren van tactical activities door een gevechtseenheid 
op bataljonsniveau. De recent verschenen nieuwsbrief van het 
Kenniscentrum van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings-  
en Trainingscentrum (DGOTC) is bedoeld als leeswijzer voor  
de geneeskundige ondersteuning zoals is beschreven in de 
activiteiten van het handboek.

Farmacie
Patiëntgebonden recepten en farmaciebestellingen tijdens 
operationele inzet
In verband met verschillen in de financiering is het belangrijk 
de medicatie stromen zuiver te houden. Dit betekent dat 
patiëntgebonden medicatie via de Centraal Militaire Apotheek 
(CMA) besteld moet worden en herbevoorrading via het Militair 
Geneeskundig Logistiek Centrum (MGLC) loopt.
Wanneer een bepaald middel niet in het assortiment voorkomt, 
kan dit door de arts bij Directie Operaties/afdeling JMed worden 
aangegeven, die dit met de arts zal bespreken. Oneigenlijke 
aanvragen zullen door de CMA in principe niet worden gehonoreerd 
en worden doorgestuurd naar de JMed. Lees voor meer informatie 
de volledige nota.

Logistiek
Pilotproject ‘Transport geconditioneerde medische goederen 
volledig verwerkt in SAP’
Het vervoer van medische goederen tussen de 15 en 25 graden 
Celsius, wordt sinds eind september volledig verwerkt in SAP 
(Systems, Applications and Products in data processing). Denk 

hierbij aan medicijnen, handschoenen en andere zogenoemde 
geconditioneerde medische goederen. Om het hele proces van 
aanvraag tot levering te realiseren is het bevoorradingssysteem 
SAP Enterprise Central Component (SAP ECC) gekoppeld aan  
het transportplanningssysteem SAP Transportation Management 
(SAP TM). Voor het pilotproject ‘leverintegratie’ is met alle 
operationele onderdelen afgesproken hoe deze goederen geleverd 
kunnen worden. Hiervoor zijn alle gegevens zo in SAP TM verwerkt 
dat de artikelen door het Bevoorrading en Transportcommando 
(B&TCo) op de juiste manier en plaats worden afgeleverd.  
Lees hier op intranet het volledige bericht over dit pilotproject.

Veiligheid en Arbo
Extra formulier (mogelijke) blootstelling gevaarlijke stoffen
Om ervoor te zorgen dat benodigde informatie in het 
personeelsdossier wordt opgeslagen en bewaard zijn er nu twee 
verschillende formulieren voor het registreren van een (mogelijke) 
blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysische processen. Het  
gaat hierbij primair om kankerverwekkende en mutagene stoffen, 
zoals bedoeld in het Arbobesluit en in de toezegging aan de 
Tweede Kamer.
Naast het bestaande Defensieformulier (Dfe) 050: 
Persoonsregistratie incidentele blootstelling gevaarlijke stoffen 
en fysische processen is er nu een extra formulier Dfe 050a: 
Registratie voor mogelijke bedrijfsmatige blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen en fysische processen.
	Dfe 050 is een reeds bestaand formulier voor incidentele 

blootstellingen, bijv. tijdens een oefening of een onverwachte 
blootstelling tijdens het werk. Veelal gaat dit gepaard met een 
melding voorval door betrokken commandant.

	Nieuw is het Dfe 050a voor de (mogelijke) blootstelling bij 
reguliere processen. Het Arbobesluit (art. 4.15) vereist van 
werkgevers dat een (mogelijke) blootstelling tijdens de reguliere 
bedrijfsvoering wordt vastgelegd. Als tijdelijke maatregel 
wordt met dit formulier door de medewerker (en ondertekend 
door de commandant) per kalenderjaar vastgelegd met welke 
kankerverwekkende (carcinogene, mutagene en reprotoxische 
(CMR)) stoffen of processen de medewerker werkt als onderdeel 
van zijn functie. Uitgangspunt is dat de medewerker daarbij 
de geldende veiligheidsmaatregelen toepast. Voor de aard, 
mate en duur van blootstelling wordt gebruik gemaakt van de 
gegevens uit de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). 
De arbofunctionaris kan daarbij nader uitleg geven. Hiermee 
voldoen commandanten aan de wettelijke verplichting tot 
registratie en wordt de (mogelijke) blootstelling opgeslagen in  
het personeelsdossier. De bedoeling is dat deze vorm van 
registratie t.z.t. wordt verwerkt in geautomatiseerde systemen.

Op het intranetportaal RI&E en preventie en de 
Startpagina Veiligheid en Arbo staat meer informatie over 
veiligheids(management).

Nieuwe informatiepagina’s Arbo en Gezondheid
Op intranet zijn vier nieuwe informatiepagina’s in de rubriek 
Arbo en Gezondheid toegevoegd, nl. ‘alleen werken, 
arbeidsconflicten, Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
voor werkgevers en PMO voor werknemers. Lees voor meer 
informatie het nieuwsbericht op intranet, waarin een link is 
aangebracht naar alle nieuwe en bestaande informatiepagina’s 
op het gebied van Arbo en Gezondheid.

Kwaliteit van zorg
Functie-overdracht IMG

Op dinsdag 27 september heeft de 
Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 
(IMG), kolonel-vliegerarts Martin Polak, 
vanwege functioneel leeftijdsontslag 
zijn functie overgedragen aan kolonel-
arts Mathon Heuts. 
De IMG houdt toezicht op de kwaliteit 
van de militaire gezondheidszorg, 

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20160919%20Landenadvies%20Letland%20%5BSILVER%20ARROW%5D_tcm4-1314030.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20160726%20Landenadvies%20Litouwen%20%7BEnhanced%20Forward%20Presence%5D_tcm4-1314900.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20161003%20NOTA%20malariaprofylaxe%20ingehuurd%20lokaal%20personeel_tcm4-1316205.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/NIEUWSBRIEF_5%20_2016_tcm4-1316898.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Pati%C3%ABntgebonden%20recepten%20en%20farmaciebestelling_tcm4-1316088.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/actueel/nieuws/2016/september/20160926_Transport_op_weg_naar_volledige_automatisering.aspx
http://knowledgecenter.mindef.nl/kcenter/Content/8/data/tpc/c7e7c7f0-7ffd-42f0-8797-3c68a086e65e/Parts/Dfe%20050.pdf
http://knowledgecenter.mindef.nl/kcenter/Content/8/data/tpc/c7e7c7f0-7ffd-42f0-8797-3c68a086e65e/Parts/Dfe%20050.pdf
http://knowledgecenter.mindef.nl/kcenter/Content/8/data/tpc/c7e7c7f0-7ffd-42f0-8797-3c68a086e65e/Parts/Dfe%20050a.pdf
http://knowledgecenter.mindef.nl/kcenter/Content/8/data/tpc/c7e7c7f0-7ffd-42f0-8797-3c68a086e65e/Parts/Dfe%20050a.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/VMS_Def/Procedures.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/Startpagina_Veiligheid_Arbo.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/Nieuwsberichten/Nieuwe%20informatiepaginas%20arbo%20en%20gezondheid.aspx
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is onafhankelijk en onderhoudt een functionele relatie met de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg. In verschillende speeches werd 
gerefereerd aan de reorganisatie van de militaire gezondheidszorg 
gedurende de periode dat kolonel-vliegerarts Martin Polak IMG was.
Kolonel-arts Martin Polak zal niet echt uit de organisatie verdwijnen, 
hij gaat nl. nog twee dagen per week vliegmedische keuringen 
uitvoeren bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart.

MRC rond audits HKZ en VMS succesvol af
Het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg (MRC) heeft begin 
oktober opnieuw het HKZ-certificaat behaald. HKZ staat voor 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Voor 
revalidanten, huisartsen, medisch specialisten en zorgverzekeraars 
maakt het certificaat duidelijk dat het MRC goede professionele 
revalidatiezorg biedt en werkt aan continue verbetering in alle 
processen. Dit blijkt ook uit de terugkoppeling van de externe 
auditor die eerder in 2012 al de audit uitvoerde. Hij gaf aan dat 
het MRC zich de afgelopen jaren duidelijk ontwikkeld heeft. Hij 
vergeleek het MRC met een stevig huis van waaruit medewerkers 
niet langer alleen intern bezig zijn, maar ook weten wat er in de 
revalidatiezorg, zowel militair als civiel, speelt. Naast de HKZ-
certificering heeft het MRC ook de her-certificering van het 
veiligheidsmanagementsysteem (VMS) succesvol afgerond. Deze 
audit is door Kiwa uitgevoerd. Een prestatie waar het MRC trots op 
mag zijn. Het behalen van beide certificaten is een stimulans en 
hulpmiddel om de revalidatiezorg continue te blijven verbeteren, 
en zodoende de hoogste kwaliteit van revalidatiezorg te kunnen 
leveren.

eHealth monitor 2016
De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek dat de 
beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen door 
patiënten en zorgverleners volgt. Het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en Nationaal ICT 
Instituut in de Zorg (Nictiz) voeren dit onderzoek uit. De eHealth-
monitor is in 2013 voor het eerst gehouden en wordt sindsdien 
elk jaar herhaald. De meest recente eHealth-monitor ‘Meer dan 
techniek, eHealth-monitor 2016’, is op 6 oktober 2016 verschenen. 
Het rapport kan hier via internet worden gedownload.

Wetenschappelijk onderzoek
Umc-onderzoek moet beter aansluiten bij praktijk van zorg  
en preventie
Onderzoek dat in universitaire medische centra (umc’s) 
wordt gedaan kan meer bijdragen aan kwaliteit en 
betaalbaarheid van zorg en preventie. In het recent verschenen 
gezondheidsraadadvies: Onderzoek waarvan je beter wordt 
adviseert de Gezondheidsraad de umc’s te investeren in structurele 
samenwerking met andere regionale aanbieders van zorg en 
preventie, en met patiënten en kennisinstituten. Daarbij gaat het 
niet alleen om de uitvoering van het onderzoek, maar ook om de 
vaststelling welke onderzoeksvragen prioriteit verdienen.

Internationale samenwerking
Verslag van de 38e NATO COMEDS BioMedAC Expert  
Panel meeting (14-16 Sep, Praag)
Van 14-16 september werd in Praag de 38e NATO COMEDS 
BioMedAC NATO Expert Panel gehouden. De heer Jansen 
van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden 
en Gezondheid heeft hier als Nederlands delegatielid aan 
deelgenomen en het verslag van deze meeting kan hier worden 
gelezen.

Symposia/nascholingen/informatiebijeenkomsten
15 november: De dokter en de klacht: over de impact van  
een (dreigende) tuchtzaak
Op 15 november wordt ’s middags vanaf 15.00 uur in de Flint te 
Amersfoort het congres ‘De dokter en de klacht: over de impact 
van een (dreigende) tuchtzaak’ gehouden. Zelfs als alles lege 
artis is verlopen, gaat een klacht van een patiënt niet in de koude 

kleren zitten. En natuurlijk gáát ook niet altijd alles goed. Er is een 
gevarieerd programma over de impact van (tucht)klachten, met  
drie deskundigen een kenniscafé en een muzikale 
theatervoorstelling van Plezant over het (waargebeurde) verhaal 
van vaatchirurg Floris Hesselink, die betrokken raakt bij een ernstig 
incident. Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie Bureau 
Algemene Nascholing (ABAN) en alle bezoekers ontvangen het 
boek ‘Voorkomen is beter’ van Ian Leistikow. Kijk hier op internet 
voor meer informatie over dit congres.

24 november nascholingsdag fysiotherapie
Op 24 november organiseert de afdeling fysiotherapie van 
het Centraal Militair Hospitaal (CMH) een nascholingsdag 
voor algemeen militair artsen, huisartsen, bedrijfsartsen en 
fysiotherapeuten werkzaam binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. 
Het doel van deze dag is het delen van de laatste 
wetenschappelijke inzichten vanuit de orthopedie/fysiotherapie 
van de tweedelijnsgezondheidszorg van het CMH. De dag start 
om 09.30 uur in de Blauwe collegezaal van het UMC Utrecht. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan via het directiesecretariaat van 
het CMH: directiesecretariaat.cmh@mindef.nl onder vermelding 
van NAW-gegevens en BIG-registratienummer. Accreditatie voor 
deze nascholing is aangevraagd. Het conceptprogramma is via de 
kalendersite Startpagina gezondheidszorg Defensie na te lezen.

25 november: KAMG Congres 2016 ‘Vakmanschap’
Het definitieve programma van het Koepel Artsen Maatschappij en 
Gezondheid (KAMG) congres ‘Vakmanschap’ dat dit jaar op  
25 november plaatsvindt, is bekend. Naast de plenaire onderdelen 
kunnen de deelnemers in interactieve parallelsessies aan de slag 
met vakmanschap in de public health. Maar het is ook mogelijk om 
deel te nemen aan netwerktafelgesprekken of een pitchsessie en 
posterpresentatie te bezoeken of te verzorgen.
Voor meer informatie kijk hier op internet.

16 november + 9 december: Wetenschapslezingen  
Plein-Kalvermarktcomplex
In de perszaal van het Plein-Kalvermarktcomplex worden tot het 
eind van dit jaar een viertal wetenschapslezingen gehouden.  
Op 16 november is het thema ‘Hersenen en cognitie’, waarbij 
professor Mark Neerincx van de Nederlandse organisatie voor 
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek en Technische 
Universiteit Delft en Katy de Kogel van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie de voordracht verzorgen. De reeks lezingen 
wordt vrijdag 9 december afgesloten met het onderwerp  
‘Big Data’ door professor Wilco Hazeleger van het eScience Center 
uit Amsterdam en professor Inald Lagendijk van de Technische 
Universiteit Delft.
De lezingen starten om 13.00 uur in de perszaal van het  
Plein-Kalvermarktcomplex. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk, 
dus het is van tevoren niet bekend hoe groot de belangstelling is  
en of er nog plaats is.

Presentaties Dag van de Verpleging 2016
Van de presentaties die dit jaar op de Dag van de Verpleging 
werden verzorgd zijn er drie vrijgegeven op internet.
Het gaat om de presentaties: 113 online zelfmoordpreventie; 
Huidafwijkingen en Koorts uit de tropen.

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

http://www.nivel.nl/
https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/Rapporten/eHealth-monitor%202016%20%28web%29.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/201614_onderzoek_waarvan_je_beter_wordt_tcm4-1316735.pdf
http://wiki.mindef.nl/gezondheidszorg_defensie/index.php/Bestand:20160914_verslag_BioMedAC_38rd_Prague.pdf
http://www.medischcontactlive.nl/de-dokter-en-de-klacht/
mailto:directiesecretariaat.cmh@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Programma%20nascholing_tcm4-1317224.docx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/KAMG2016-programma_DEF_sept_tcm4-1315342.pdf
http://www.kamg.nl/congres/
http://intranet.mindef.nl/bs/actueel/nieuws/2016/10oktober/wwetenschapslezingen_in_plein_kalvermarktcomplex.aspx
http://militaireverpleegkunde-venvn.nl/wordpress/presentaties-dag-van-de-verpleging
http://militaireverpleegkunde-venvn.nl/wordpress/presentaties-dag-van-de-verpleging
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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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
Locatie: Utrecht, tenzij anders vermeld. Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.

Je werkdruk de baas!
U maakt kennis met timemanagement, leert hoe u prioriteiten stelt en  
hoe u die moet bewaken. U ontdekt welke factoren uw planning verstoren  
en hoe u dat kunt voorkomen.
Voor wie: professionals werkzaam in de public en occupational health.
Datum: 15 februari 2017, Zwolle

Voorjaarsschool Arbeid & Gezondheid
Intensieve scholing waarin u in 1,5 dag (plus één avond) 12 uur accreditatie 
verwerft. Een gevarieerd en actueel programma over klinische en 
communicatieve onderwerpen in een stimulerende ambiance, inclusief 
overnachting en diner.
Voor wie: bedrijfs- en verzekeringsartsen en medisch adviseurs
Data: 16 en 17 februari 2017, Arnhem

Leer uzelf beter kennen via MBTI
Verbeter de samenwerking en communicatie met uw cliënten en collega’s 
door kennis te maken met de persoonlijkheidstypologieën van Carl Jung. 
Welk karaktertype bent u volgens MBTI?
Voor wie: artsen in de sector Public Health en Arbeid & Gezondheid en 

Arbo professionals die zichzelf (beter) willen leren kennen of hun 
contactuele vermogen willen verbeteren.

Data: 7 en 14 maart 2017, Amersfoort

Strategie en beleid in de publieke gezondheid
Op weg naar meer gezondheid en minder ziekte. Leer acteren in het 
complexe veld van de publieke gezondheid! Ontdek hoe u strategisch 
opereert in het complexe veld van publieke gezondheidzorg. Deze module 
geeft het recept voor scherpe analyse van het krachtenveld en slimme 
aanpak voor een sterk strategisch beleid in de publieke gezondheid.
Data: 8, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 18 mei en 15 juni 2017

Basismodule reizigersadvisering voor huisartsen
Stuur uw cliënten veilig en goed voorbereid op reis. Praktijkgerichte module 
waarin u inzicht krijgt in de achtergronden van de belangrijkste infectieziekten 
op reis. Er wordt ingegaan op immuniseren, adviseren en malariaprofylaxe. 
U krijgt praktische informatie over de organisatie van een reizigersspreekuur. 
LCR geaccrediteerd.
Data: 9 en 10 maart 2017, Rotterdam

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts
Keuringsarts in de vervoersector is een vak apart. Of het nu gaat om 
een rijbewijs (groot of klein), een vaarbewijs, vliegbrevet, of diploma voor 
machinist op trein of tram: u dient de basisprincipes van het keuren te 
kennen! In deze module leert u de fijne kneepjes van het vak.
Data: 9 en 23 maart en 6 april (16:00-21:00 uur) 2017, Leusden

Beeldend werken (deel 1)
Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. U leert van een professionele 
mediacoach alles over cameratechnieken en u krijgt concrete tips voor het  
in beeld brengen van uw gezondheidsinterventie of onderzoeksproject.  
Door oefeningen brengt u deze nieuw verworven kennis en vaardigheden 
direct in de praktijk.

Voor wie: preventiemedewerkers, communicatieprofessionals, 
onderzoekers, projectleiders en andere professionals in de  
Public Health. Ervaring met filmen of het hanteren van een  
(video)camera is niet noodzakelijk.

Datum: 9 maart 2017, Gouda

Diabetes en werk
Diabetes is een veelvoorkomende chronische ziekte die grote invloed heeft 
op de belastbaarheid. Ontdek de mogelijkheden om mensen met diabetes 
optimaal aan het werk te krijgen en te houden.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen en  

medisch adviseurs
Datum: 10 maart 2017

Gebruik en opstellen Inzetbaarheidsprofiel (IZP) en het FML
Werkt u als bedrijfsarts of arbeidsdeskundige bij re-integratietrajecten met 
het inzetbaarheidsprofiel (IZP)? En wilt u optimaal gebruik maken van dit 
instrument? Dan is deze module geschikt voor u. U verbetert het formuleren 
van belastbaarheid en oefent met casuïstiek. Er is ook aandacht voor het 
CBBS en de FML.
Data: 21 maart en 11 april 2017

Training adviesvaardigheden
Hoe zorgt u als adviseur dat uw adviezen worden opgevolgd? Volg deze 
driedaagse training en leer de theorie en praktijk van succesvol adviseren.
Data: 22 maart, 19 april en 24 mei 2017

Infectieziekten en werk
Een infectie oplopen tijdens het werk? Het komt vooral voor binnen de 
gezondheidzorg, maar ook in de agrarische sector, slachthuizen en bij 
werk in het ‘buitengebied’’. Volg deze module om meer te weten over 
arbeidsgerelateerde infecties.
Voor wie: bedrijfsartsen en artsen Maatschappij & Gezondheid, huisartsen 

en arboverpleegkundigen en andere professionals, die werkzaam 
zijn in risicovolle branches zoals de zorg, de agrarische sector, 
de tuin- en bosbouw of groenvoorziening en in slachthuizen of 
afvalverwerking.

Datum: 23 maart 2017, Zeist

Handreiking aan bedrijfsartsen: Adviseren aan organisaties
Bedrijfsartsen hebben meerdere rollen: in de spreekkamer zijn ze dokter en 
medisch expert, maar daarbuiten worden ook andere zaken van ze verwacht. 
Bij het adviseren op bedrijfsniveau ligt het accent dan ook op ander 
competenties, die vaak een heel andere attitude vergen. Goed adviseren valt 
niet te leren achter een bureau, maar door het te doen in de praktijk.
Voor wie: ervaren bedrijfsartsen en geregistreerde A&O-deskundigen. 

Daarnaast is er eventueel plaats voor arboverpleegkundigen of 
verzekeringsartsen die zich willen ontwikkelen in het adviseren 
van organisaties.

Datum: 27 maart 2017

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=je-werkdruk-de-baas&action=view&Scholing_Id=1192&Uitvoering_Id=6096&Module_Id=1502&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Je%20werkdruk%20de%20baas!
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=voorjaarsschool-arbeid-gezondheid&action=view&Scholing_Id=1153&Uitvoering_Id=6057&Module_Id=708&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Voorjaarsschool%20Arbeid%20%26%20Gezondheid
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=leer-uzelf-beter-kennen-via-mbti&action=view&Scholing_Id=1151&Uitvoering_Id=6055&Module_Id=1344&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Leer%20uzelf%20beter%20kennen%20via%20MBTI
https://www.nspoh.nl/scholing.php?action=list&page=0&resultCount=25&Filter_Trefwoord=Strategie+en+beleid+in+de+publieke+gezondheid&Filter_Functie=&Filter_SubFunctie=&Filter_Werkterrein=&Filter_Cluster=&Filter_Locatie=&Filter_CanMed=&Filter_Startmaand=&extra=&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Strategie%20en%20beleid%20in%20de%20publieke%20gezondheid
https://www.nspoh.nl/scholing.php?action=list&page=0&resultCount=25&Filter_Trefwoord=Basismodule+reizigersadvisering+voor+huisartsen&Filter_Functie=&Filter_SubFunctie=&Filter_Werkterrein=&Filter_Cluster=&Filter_Locatie=&Filter_CanMed=&Filter_Startmaand=&extra=&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Basismodule%20reizigersadvisering%20voor%20huisartsen
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=goedgekeurd-basistraining-voor-de-keuringsarts&action=view&Scholing_Id=1327&Uitvoering_Id=6239&Module_Id=2352&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Goedgekeurd!%20Basistraining%20voor%20de%20keuringsarts%20
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=beeldend-werken-deel-1&action=view&Scholing_Id=1196&Uitvoering_Id=6100&Module_Id=2170&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Beeldend%20werken%20
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=diabetes-en-werk&action=view&Scholing_Id=1134&Uitvoering_Id=6038&Module_Id=855&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Diabetes%20en%20werk
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=gebruik-en-opstellen-inzetbaarheidsprofiel-izp-en-het-fml&action=view&Scholing_Id=1299&Uitvoering_Id=6207&Module_Id=2347&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Inzetbaarheidsprofiel%20(IZP)%20en%20het%20FML
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=training-adviesvaardigheden&action=view&Scholing_Id=1215&Uitvoering_Id=6119&Module_Id=916&Opleiding_Id=65&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Training%20adviesvaardigheden%20
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=infectieziekten-en-werk&action=view&Scholing_Id=1251&Uitvoering_Id=6159&Module_Id=1662&Opleiding_Id=64&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Infectieziekten%20en%20werk%20
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=handreiking-aan-bedrijfsartsen-adviseren-aan-organisaties&action=view&Scholing_Id=1316&Uitvoering_Id=6225&Module_Id=2201&Opleiding_Id=3&utm_source=NMGT&utm_medium=Agendabericht&utm_campaign=Handreiking%20aan%20bedrijfsartsen


113NMGT 69 - 95-116                      N O V E M B E R  2016
<< I N H O U D

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

Rubriek 1: ONDERWERPEN

In deze rubriek zijn de artikelen geplaatst in alfabetische 

volgorde van het vet gedrukte hoofdonderwerp.  

Titels en rangen van de auteurs worden hier niet vermeld.

A. MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT  

DEFENSIE GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 11, 2015 ……. 13

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 12, 2015 ……. 16

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 1 …………….. 32

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 2 …………….. 35

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 3 …………….. 52

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 4 …………….. 54

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 5 …………….. 73

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 6 …………….. 75

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 7/8 …………... 91

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 9 …………... 108

Nieuwsbrief Militaire Gezondheidszorg nr. 10 …………. 109

B. OORSPRONKELIJKE ARTIKELEN EN CASUÏSTIEK

Agility training Effects of - on body control, change of  

direction speed and injury rate in Dutch Airmobile recruits:  

a randomized controlled trial

door I. Dijksma, A. Heg, S. Perry …………………………… 82

Avonturen De - van een ‘oorlogsdokter’

door W. de Bruijne …………………………………………… 24

Duikgeneeskunde Hyperbare en -; therapie onder druk

door R.A. van Hulst ………………………………………….... 4

Fysieke Aanname Meting Klachten van het  

bewegingsapparaat bij militaire luchtvarenden  

in relatie tot de -

door E.M. van Gameren M.M.P. Zeijlemaker, E. Frijters,  

E. Staudt, N.V.T. Trane, F.J.M. Feron …………………….... 98

Pijn Chronische -. Deel 1: Een doorbraak?

door O.G. Meijer, M.R. Prins, R. Dantzer …………………. 27

Verzekeringsgeneeskunde en het ministerie van  

Defensie; een bijzondere combinatie?

door J.H.G. Lankhorst ……………………………………….. 64

Wratten Farmacotherapie bij externe anogenitale -

door J.R.B.J. Brouwers, L.W. Barkema,  

L.J.G. Veehof …................................................................. 44

C. VERSLAGEN

Seminar ICRC 28th Surgical -, Geneva, Switzerland,  

18 - 20 March 2016. The management of patients  

with war wounds

door E.C.T.H. Tan, H. Veen …………………………………. 47

D. BOEKBESPREKINGEN EN REFERATEN

Medici en Militairen: 1914-1918 

Bespreking van: Glimpsing Modernity,  

Military Medicine in World War 

door W. Klinkert …………………………………………….. 105

Operatie geslaagd. Afghanistan:  

van oorlogschirurgie naar PTSS

door  H.W.P. Meussen …………………………………….. 107

E. VAN DE REDACTIE

Grootkruis van Verdienste in de Orde van Verdienste  

van de Bondsrepubliek Duitsland voor  

brigade-generaal-arts Johan de Graaf …………………….. 43

Inhoud en register van de 69e jaargang, 2016 ……….... 113

Mededelingen hoofdredacteur ……………………………… 3

Mededelingen hoofdredacteur …………………………….. 23

Mededelingen hoofdredacteur …………………………….. 43

Mededelingen hoofdredacteur …………………………….. 63

Mededelingen hoofdredacteur …………………………….. 81

Mededelingen hoofdredacteur …………………………….. 97

Memoriam In - reserve kolonel-arts b.d.  

dr. A.J. van Meurs ……………………………………………. 24

F. INGEZONDEN MEDEDELINGEN

Bijeenkomst Aankondiging 1ste Utrecht  

multidisciplinaire -: pijn in het hoofd-halsgebied,

11 november 2016 …………………………………………… 72

Bij- en nascholing NSPOH …………………………………. 3

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 18

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 23

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 37

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 58

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 63

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 76

Bij- en nascholing NSPOH ………………………………… 81

Inhoud en register van de 69e jaargang, 2016
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Bij- en nascholing NSPOH ............................................... 93

Bij- en nascholing NSPOH ............................................... 97

Bij- en nascholing NSPOH ............................................. 112

Walk4Veterans 2016 ....................................................... 104

Rubriek 2: AUTEURS

In deze rubriek zijn de namen van de in rubriek 1 vermelde 

auteurs weergegeven in een voor buitenlandse lezers 

begrijpelijke alfabetische volgorde.

Barkema L.W., Brouwers J.R.B.J., Veehof L.J.G.:

Farmacotherapie bij externe anogenitale wratten .............. 44

Brouwers J.R.B.J., Barkema L.W., Veehof L.J.G.:

Farmacotherapie bij externe anogenitale wratten .............. 44

Dantzer R., Meijer O.G., Prins M.R.:

Chronische pijn. Deel 1: Een doorbraak? ........................... 27

De Bruijne W.:

De avonturen van een ‘oorlogsdokter’ ................................ 24

Dijksma I., Heg A., Perry S.: 

Effects of agility training on body control, change of  

direction speed and injury rate in Dutch Airmobile  

recruits: a randomized controlled trial ................................ 82

Feron F.J.M., Van Gameren E.M., Zeijlemaker M.M.P., 

Frijters E., Staudt E., Trane N.V.T.:

Klachten van het bewegingsapparaat bij  

militaire luchtvarenden in relatie tot de  

Fysieke Aanname Meting ................................................... 98

Frijters E., Van Gameren E.M., Zeijlemaker M.M.P.,  

Staudt E., Trane N.V.T., Feron F.J.M.:

Klachten van het bewegingsapparaat bij  

militaire luchtvarenden in relatie tot de  

Fysieke Aanname Meting ................................................... 98

Heg A., Dijksma I., Perry S.: 

Effects of agility training on body control, change of  

direction speed and injury rate in Dutch Airmobile  

recruits: a randomized controlled trial ................................ 82

Klinkert W.:

Medici en Militairen: 1914-1918 

Bespreking van: Glimpsing Modernity,  

Military Medicine in World War I (boekbespreking) .......... 105

Lankhorst J.H.G.:

Verzekeringsgeneeskunde en het ministerie van  

Defensie; een bijzondere combinatie? ............................... 64

Meijer O.G., Prins M.R., Dantzer R.:

Chronische pijn. Deel 1: Een doorbraak? .......................... 27

Meussen H.W.P.:

Operatie geslaagd. Afghanistan:  

van oorlogschirurgie naar PTSS (boekbespreking) ......... 107

Perry S., Dijksma I., Heg A.: 

Effects of agility training on body control, change of 

direction speed and injury rate in Dutch Airmobile 

recruits: a randomized controlled trial ................................ 82

Prins M.R., Meijer O.G., Dantzer R.:

Chronische pijn. Deel 1: Een doorbraak? .......................... 27

Staudt E., Van Gameren E.M., Zeijlemaker M.M.P.,  

Frijters E., Trane N.V.T., Feron F.J.M.:

Klachten van het bewegingsapparaat bij  

militaire luchtvarenden in relatie tot de  

Fysieke Aanname Meting ................................................... 98

Tan E.C.T.H., Veen H.:

ICRC 28th Surgical Seminar, Geneva, Switzerland,  

18 - 20 March 2016. The management of patients  

with war wounds (verslag) ................................................. 47

Trane N.V.T., Van Gameren E.M., Zeijlemaker M.M.P., 

Frijters E., Staudt E., Feron F.J.M.:

Klachten van het bewegingsapparaat bij  

militaire luchtvarenden in relatie tot de  

Fysieke Aanname Meting ................................................... 98

Van Gameren E.M., Zeijlemaker M.M.P., Frijters E.,  

Staudt E., Trane N.V.T., Feron F.J.M.:

Klachten van het bewegingsapparaat bij  

militaire luchtvarenden in relatie tot de  

Fysieke Aanname Meting ................................................... 98

Van Hulst R.A.:

Hyperbare en duikgeneeskunde; therapie onder druk ........ 4

Veehof L.J.G., Brouwers J.R.B.J., Barkema L.W.:

Farmacotherapie bij externe anogenitale wratten .............. 44

Veen H., Tan E.C.T.H.:

ICRC 28th Surgical Seminar, Geneva, Switzerland,  

18 - 20 March 2016. The management of patients  

with war wounds (verslag) ................................................. 47
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Fysieke Aanname Meting ................................................... 98
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1. ALGEMEEN
a. Wijze van inzenden
Zend uw kopij met alle bijlagen naar het  
e-mailadres van dit tijdschrift, nmgt@mindef.nl

b. Adressering
Vermeld bij inzending van de kopij - indien 
het artikel meer dan één auteur telt - welke 
daarvan als correspondent optreedt. 
Vermeld diens naam, rang of titel, militair 
registratienummer of geboortedatum (dag, 
maand, jaar), huis- en e-mailadres.

c. Uitvoering
Bied uw tekst in MS Word aan in platte tekst. 
Geef in de tekst de plaats aan van de 
afbeeldingen, tabellen en grafieken. Voeg de 
afbeeldingen separaat bij (zie 3.b.). 

d. Talen
Aanbieding van Nederlandse tekst heeft 
de voorkeur. Auteurs kunnen hun bijdrage 
desgewenst ook in de Engelse taal aanbieden; 
het artikel wordt dan in deze taal afgedrukt.

e. Voortgang bewerking aangeboden kopij 
Nadat de ontvangst van de kopij is bevestigd,  
wordt de tekst in eerste instantie door de 
bureauredactie gecorrigeerd en geredigeerd 
en ter goedkeuring aan de auteur 
teruggestuurd. Na retourontvangst wordt de 
kopij vervolgens ter beoordeling voorgelegd 
aan de redactieleden.

De redactieleden beoordelen de kopij en 
brengen eventueel noodzakelijk geachte 
correcties aan en vatten hun mening samen 
op een redactieformulier. Hun bevindingen  
en publicatieadvies kunnen na ongeveer  
drie weken worden terugverwacht bij de 
bureauredactie. Vervolgens wordt de auteur  
in de gelegenheid gesteld om de kopij 
waar nodig op het commentaar van de 
redactieleden aan te passen.  
Wanneer grote aanpassingen nodig zijn, zal 
de kopij nogmaals voor een herbeoordeling 
naar de redactieleden worden gestuurd.  
Indien de kopij wordt geaccepteerd, krijgt  
de auteur bericht in welke aflevering deze  
in principe wordt gepubliceerd. 

Nadat met publicatie is ingestemd, wordt de 
kopij in NMGT-stijl opgemaakt en wordt een 
proef ter correctie aan de auteur gestuurd.  
Tot slot ontvangt de auteur de definitieve 
drukproef. Behoudens zetfouten kan deze 
drukproef niet meer worden aangepast.

f. Auteursrecht
Door het inzenden van kopij draagt de auteur 
zijn auteursrechten onvoorwaardelijk over aan 
de Staat der Nederlanden.

g. Overleg
Voor alle vragen kunt u zich wenden tot de 
secretaris of eindredacteur. Lees vooral de 
aanwijzingen in de ontvangstbevestiging welke 
u ontvangt na het aanbieden van een artikel.

2. TEKST
a. Titel
Kies een korte pakkende titel. Plaats 
daaronder naam en academische titel van  
de auteur(s), gevolgd door rang. Functies, 
namen van instituten, afdelingshoofden 
of medewerkers worden in een voetnoot 
opgenomen.

b. Inhoud
Nummer de bladzijden van uw kopij.  
Verdeel uw tekst in hoofdstukken, paragrafen 
en eventueel subparagrafen. Deze worden 
niet genummerd, maar moeten wel worden 
voorzien van een kopje (respectievelijk  
KOP 1, kop 2, kop 3). Gebruik zo weinig 
mogelijk afkortingen en dan alleen die welke  

in het Nederlandse spraakgebruik gangbaar 
zijn. Indien wetenschappelijke of militaire 
afkortingen worden gebruikt dienen deze de 
eerste maal te worden voorafgegaan door de 
volledige omschrijving.

c. Literatuuropgave
Het NMGT past het internationaal  
overeengekomen “Vancouversysteem” toe.  
In de literatuurlijst mogen slechts bronnen 
worden vermeld waarnaar in de tekst wordt 
verwezen. De geciteerde bronnen worden  
met cijfers boven de regel (sup) aangeduid  
in de volgorde waarin zij in het artikel 
voorkomen. Voorbeeld: “Mistinguet7 vermeldt 
een aspect van het fenomeen...”.  
Rangschik uw literatuuropgave per geciteerde 
bron aldus: naam gevolgd door voorletter(s) 
van de auteur(s) (na elke voorletter een punt), 
titel van de publicatie, naam van het tijdschrift 
(bij boeken naam en plaatsnaam uitgever), 
jaartal, jaargang (c.q. volume), bladzijden. 
Voorbeeld: Goldman R.F., Tampietro P.F.:  
The energy cost of load carriage. J Appl 
Physiol 1962 (17) 675-678.
Voorzetsels in een persoonsnaam worden 
geplaatst vóór de eigennaam.
Voorbeeld: Van Bemmel P.C., De Groot A.

d. Noten en verwijzingen
Beperk u in het gebruik hiervan. De noten 
worden per artikel en niet per pagina 
aangeduid met letters boven de regel (sup),  
in de volgorde waarin zij in het artikel 
voorkomen. Voorbeeld: “Dit deel van het 
artikela beschrijft....”. Plaats alle noten op  
een afzonderlijke bladzijde.

e. Samenvatting
Begin uw artikel met een duidelijke, bondige 
samenvatting.

f. “Summary”
Voeg bij uw artikel een vertaling van de titel en 
van de samenvatting in het Engels. Indien een 
artikel in het Engels is geschreven, voeg dan 
een Nederlandse titel en samenvatting bij.

3. ILLUSTRATIES
a. Algemeen
Voeg alle illustraties los bij. Plaats deze niet 
tussen de tekst. Geef in uw tekst aan waar de 
illustraties behoren te worden opgenomen.

b. Foto’s
Gedigitaliseerde foto’s hebben de voorkeur 
boven originele afdrukken van foto’s. Lever 
digitale afbeeldingen aan in JPEG-formaat en 
300 ppi (pixels per inch). Een te lage resolutie 
voor een af te drukken afbeelding resulteert in 
pixelisatie, grote pixels die een grof uitziende 
uitvoer produceren.

c. Tabellen en grafieken
Produceer tabellen en grafieken bij voorkeur  
in MS Word.

d. Onderschriften
Vermeld de onderschriften op een afzonderlijk 
bladzijde of aan het einde van het artikel, in 
volgorde van nummering. Vermeld tevens de 
bron/fotograaf.

e. Auteursfoto
In het algemeen worden geen auteursfoto’s 
geplaatst. In bijzondere gevallen kan, na 
overleg, een foto van de auteur(s) met 
een zeer beknopt curriculum vitae worden 
bijgevoegd. Plaatsing blijft ook dan afhankelijk 
van o.a. plaatsruimte.

4. RUBRIEKEN
a. Oorspronkelijke artikelen
Onder deze rubriek vallen de meeste artikelen. 
De hiervoor geplaatste aanwijzingen zijn hier 
op van toepassing.

b. Casuïstieke mededelingen
Onder deze rubriek worden korte artikelen 
geplaatst waarin een bepaalde casus wordt  
besproken. Opmaken zoals voor een 
oorspronkelijk artikel.

c. Referaten
Hieronder verstaan wij becommentarieerde 
uittreksels uit de vakliteratuur.
Na de titel dient een duidelijke bronvermelding 
te worden opgenomen inhoudende de 
oorspronkelijke titel (in de originele taal), naam 
schrijver, naam tijdschrift of boek, en jaartal 
van publicatie.

d. Boekbesprekingen
Een bespreking mag normaliter niet langer 
zijn dan één pagina A4. De bespreking 
wordt voorafgegaan door een volledige 
titelbeschrijving, bevattende titel, auteur, 
uitgever, plaats, jaar, omvang boek, prijs en 
ISBN-nummer.
Ook een afbeelding van de voorzijde van het 
boek moet worden meegestuurd (zie 3.b.).

e. Ingezonden mededelingen
In deze rubriek kunnen aankondigingen van 
evenementen, die voor de lezers van het 
tijdschrift van belang kunnen zijn, worden 
opgenomen. De mededeling mag ten hoogste 
één bladzijde beslaan. De redactie behoudt 
het recht de mededeling in te korten of al 
dan niet te plaatsen. Houd rekening met de 
datum van verschijnen van het tijdschrift. De 
redactie stelt zich niet aansprakelijk voor te 
late verschijning van het tijdschrift in relatie tot 
een aangekondigde datum.

5. HONORARIUM
a. Bedrag
Voor oorspronkelijke artikelen welke niet reeds 
elders zijn gepubliceerd of voorgedragen 
€ 34,- per gedrukte bladzijde, illustraties 
inbegrepen.

Voor scripties, voordrachten, artikelen 
die reeds elders zijn gepubliceerd (mits 
schriftelijke toestemming van de betrokken 
redactie wordt overlegd), referaten, studies 
in dienstverband gemaakt e.d. € 34,- per 
gedrukte bladzijde, illustraties inbegrepen.

Voor recensies van boekwerken: medewerkers 
die van de redactie een boek ter recensie 
ontvangen, mogen het gerecenseerde werk in 
eigendom behouden, dan wel zij retourneren 
het boek en ontvangen het hierboven 
vermelde honorarium.
 
Voor het opnemen van een ingezonden 
mededeling wordt geen betaling verlangd, 
noch een honorarium toegekend.

b. Uitbetaling
De secretaris van de redactie vraagt van de 
auteur een aantal gegevens d.m.v. een in te 
vullen “declaratieformulier”. 
De uitbetaling geschiedt door overboeking op 
een bankrekening enkele weken na publicatie 
van het artikel, zonder nadere schriftelijke 
aankondiging. Voor vragen kan men zich tot 
de secretaris van de redactie wenden.

NOTICES TO AUTHORS
The above contains information how the 
papers and letters, intended for publication 
inthe Netherlands Military Medical Review, 
should be submitted to the editor. For 
prospective submitters of papers and letters 
these notices are available in the English 
language.

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

WENKEN VOOR INZENDERS VAN KOPIJ

S U M M A R Y
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