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 V O O R P A G I N A

De Duits-Nederlandse Medical Treatment Facility (MTF) Role 1 (veldhospitaal) hield 
op 5 november 2016 in Kamp Castor in het Malinese Gao een multinationale en 
multidisciplinaire oefening. Doel was niet alleen de medische procedures oefenen, maar 
ook de coördinatie met andere partijen, zoals de brandweer, de Duitse force protection 
en het Franse Role 2-hospitaal op het naburige kamp Barkhane. Op basis van de 
uitkomsten worden de tactieken, technieken en procedures (TTP’s) verder verfijnd.

Foto: Ministerie van Defensie.
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Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.
Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk
Veiligheid voorop! Leer hoe en welke geneesmiddelen het reactievermogen 
kunnen beïnvloeden. Welke inschatting van risico’s kunt u maken ten 
aanzien van het werk, rijvaardigheid en diverse juridische aspecten? Welke 
interventiemogelijkheden heeft u?
Voor wie:  bedrijfs- 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 outbreak onderzoek 
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, Utrecht

Introductie Arbowet en verzuimbegeleiding
Leren begeleiden. U wilt meer kennis en ervaring opdoen met 
verzuimbegeleiding, Arbowetgeving en keuringen. Deze module begeleidt u 
bij de eerste stappen op dit werkterrein.
Voor wie:  startende professional (bijvoorbeeld basisarts) op het gebied van 

verzuimbegeleiding en / of de Arbowetgeving. De organisatie heeft 
niet de verplichting officieel erkend te zijn als arbodienst.

Data:  7 en 14 februari en 7 maart 2017 (17:00-20:15 uur), Utrecht

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, Utrecht

Stimedic basis
Roken is dodelijk en verslavend. Stoppen met roken is daarom de belang-
rijkste 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, Utrecht

Engelse taal voor de bedrijfsarts (nieuw)
Krijgt u veel te maken met Engels sprekende 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, Utrecht

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 de Myers-Briggs Type Indicator (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

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

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

M E D E D E L I N G

Beste lezers,

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

Hierbij alweer de eerste aflevering van het NMGT in 2017, 
een jubileumjaar. Zeventig jaar geleden, in 1947 werd het 
NMGT, na een afwezigheid gedurende WO II, opnieuw 
uitgegeven en verscheen het eerste nummer in december 
van dat jaar.
De oplettende lezer zal in de colofon de naam van ons  
zeer gewaardeerde redactielid kolonel-apotheker  
M.L. Vervelde missen. Op eigen verzoek heeft hij zijn  
functie van redactielid neergelegd. Hij is opgevolgd door 
majoor-apotheker D.G.A. Knotnerus-Janssen, nieuw in de 
colofon. Kolonel Vervelde is lid van de redactie geweest van 
1994 tot heden, een zeer respectabele tijdsduur. Voor zijn 
inzet en betrokkenheid willen wij hem oprecht bedanken, en 
hem veel succes wensen in zijn verdere loopbaan. 
Majoor Knotnerus-Janssen is werkzaam in de apotheek van 
het Centraal Militair Hospitaal te Utrecht als hoofd van de 
apotheek. Wij heten haar van harte welkom bij de redactie.

Deze aflevering bevat een reeds eerder, t.w. in september 
2004, in het NMGT verschenen artikel van de hand van drs. 
M.M. Portegies over “de liefdevolle zorg van 1821”, een 
onderwerp dat ook in deze tijd zeer actueel is.
Een artikel over de “operationele bloedvoorziening” is 
overgenomen uit de Militaire Spectator van november 2016 
en is geschreven door luitenant-kolonel-arts J.F. Badloe, 
commandant van de Militaire Bloedbank en ten slotte nog 
een zeer interessant vierluik uit het tijdschrift FysioPraxis van 
december/januari 2016/2017 over “chronische klachten na 
een whiplash associated disorder (WAD)”.
Ik wens u veel leesplezier.

De Hoofdredacteur
Kolonel H. van der Wal, MBA-H MHA EMSD
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Samenvatting
Een belangrijke taak van de Militaire Bloedbank is militaire eenheden te 
voorzien van bloedproducten tijdens oefeningen en inzet. Weinig mensen 
realiseren zich hoe complex dit proces is. In de afgelopen jaren zijn er 
belangrijke veranderingen doorgevoerd bij de behandeling van patiënten 
met massaal bloedverlies. Hierbij gaat het om bloedproducten in het 
ziekenhuis (de hospitale fase). Maar de fase voorafgaand aan opname in 
het ziekenhuis (de prehospitale fase) is zo kritiek dat het verbeteren van de 
behandeling in deze fase kan leiden tot een aanzienlijke toename van de 
kans op overleven. Dit artikel brengt twee ontwikkelingen voor het voetlicht 
die van invloed kunnen zijn op de huidige operationele bloedvoorziening en 
tegelijkertijd het adaptieve vermogen laten zien van de defensieorganisatie: 
het vermogen relevant te zijn en te blijven.

Operationele bloedvoorziening 3.0
Gaan oude tijden met vol bloed en plasma weer herleven?

door luitenant-kolonel-arts 
J.F. Badloe SBB (ASCP)

De auteur is transfusiearts en commandant 
van de Militaire Bloedbank, Plesmanlaan 1/C, 
2333 BZ Leiden. 
De auteur heeft in het door hem aangeboden 
artikel vermeld: ‘De mening en/of aannames 
in dit artikel bevatten de persoonlijke mening 
van de auteur en hoeft niet overeen te komen 
met die van de hoogste medische autoriteit 
en ministerie van Defensie.’
Het artikel is met toestemming van de 
redactie overgenomen uit de Militaire 
Spectator 2016(185);11:463-471.

Inleiding
In 1939 is de Militaire Bloedtransfusie 
Dienst opgericht, die later als Militaire 
Bloedbank (MBB) deel uitmaakte van 
het Militair Geneeskundig Facilitair 
Bedrijf, de voorganger van de 
huidige Defensie Gezondheidszorg 
Organisatie. Sinds mei 2002 is de MBB 
gehuisvest naast het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC). Met het 
veranderen van de politieke ambities 
aan het eind van de vorige eeuw is 
de ontwikkeling van het proces van 
militaire bloedvoorziening in een 
stroomversnelling terecht gekomen.

Het einde van de Koude Oorlog 
bracht een wijziging in het denken 
over de Nederlandse krijgsmacht 
met zich mee. Het takenpakket 
veranderde en kreeg een wereldwijd 
expeditionair karakter. In combinatie 
met de doelmatigheidsdoelstelling 
die Defensie diende te realiseren, 
betekende dit een omslag in het 
denken over bloedvoorziening binnen 
de krijgsmacht. 

Zo werd de oude Militaire 
Bloedtransfusie Dienst, een onderdeel 
dat in Nederland en bij operaties in het 
buitenland bloed afnam bij militairen 
en verwerkte tot een voorraad kort 
houdbare transfusieproducten, 
omgevormd tot de MBB. De MBB koopt 
kort houdbare bloedproducten in bij 
Sanquin en bereidt ze vervolgens tot 
lang houdbare bloedproducten.

Militaire bloedbanken
Een van de belangrijkste taken 
van de Militaire Bloedbank is 
militaire eenheden te voorzien van 
(diepgevroren) bloedproducten tijdens 
oefeningen en inzet. Zo zijn er in de 
afgelopen jaren meer dan duizend 
patiënten behandeld met ongeveer 
2100 eenheden diepgevroren 
rode bloedcellen, 3000 eenheden 
diepgevroren plasma en  
1100 diepgevroren bloedplaatjes.  

Afb. 1: Militaire bloedbanken moeten wereldwijd kunnen opereren in zeer verschillende 
omgevingen. Afghanistan, ISAF, 2006.
Foto: Mediacentrum Defensie, R. Frigge.

O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L
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Militaire bloedbanken moeten kunnen 
opereren in zeer verschillende 
omgevingen wereldwijd. Daarnaast 
moeten ze toekomstige uitdagingen het 
hoofd bieden door zich te richten op de 
ontwikkeling van nieuwe capaciteiten 
om nog beter te kunnen inspelen op de 
patiëntenzorg, nu en in de toekomst. 
Het uitgangspunt hierbij dient te zijn dat 
de veiligheid van de bloedvoorziening 
verbetert, de logistieke eisen 
verminderen en de behoefte wordt 
afgedekt.

Sinds enkele jaren richt het onderzoek 
naar operationele bloedvoorziening 
zich onder meer op het beschikbaar 
hebben van bloedproducten zo 
dicht mogelijk bij de plek van 
verwonding, het verhogen van 
het overlevingspercentage en het 
bepalen van het optimale gebruik 
van bloedproducten. Het huidige 
overlevingspercentage van gewonden 
in militaire conflicten is meer dan  
90 procent. Dit is vooral te danken aan 
de toegenomen lichaamsbescherming 
(body armor), alsmede aan significante 
verbeteringen in de behandeling van 
gewonden1.

Op het gebied van bloedproducten 
zijn er thans enkele ontwikkelingen 
die het overlevingspercentage kunnen 
doen stijgen. Enkele hiervan zullen, bij 
volledige doorontwikkeling, tot resultaat 
hebben dat de gewonde soldaat veilig 
naar huis en familie kan terugkeren.

Opzet artikel
Dit artikel begint met een beschrijving 
van hoe de transformatie heeft 
plaatsgevonden van een operationele 
bloedvoorziening 1.0 (kort houdbare 
bloedproducten) naar een operationele 
bloedvoorziening 2.0 (lang houdbare 
bloedproducten: frozen concept). 
Vervolgens komt het transfusiebeleid 
bij massaal bloedverlies aan de orde: 
een situatie die ontstaat door ernstige 
verwondingen aan lijf, ledematen en 
hoofd, en die in een oorlogssituatie 
tot de meeste doden leidt. Tot slot 
behandel ik twee ontwikkelingen  
(vol bloed en gevriesdroogd plasma) 
die van invloed kunnen zijn op de 
huidige operationele bloedvoorziening.

Van kort houdbare naar lang 
houdbare bloedproducten
Bloedproducten zijn in het algemeen 
kort houdbaar: rode bloedcellen 
maximaal 35 dagen bij 4˚C, plasma 
maximaal zeven dagen bij 4˚C  
en bloedplaatjes maximaal  
vijf dagen bij 22˚C. Verlengen van 
de houdbaarheid gebeurt door een 
diepvries- en ontdooimethode, die 
door de Amerikaanse strijdkrachten 
is ontwikkeld tijdens de oorlog in 
Vietnam. Met behulp van deze 
high tech methode kunnen rode 
bloedcellen tien jaar, plasma zeven 
jaar en bloedplaatjes vier jaar bij -80˚C 
bewaard worden. Ze kunnen en op 
elk gewenst moment, na ontdooiing, 
worden toegediend. De voordelen 

van een systeem met lang houdbare 
bloedproducten zijn:
	wereldwijde ondersteuning met een 

minimum aan transportslagen voor 
herbevoorrading;

	klassieke noodmaatregelen als 
bloedafname in het veld, met alle 
risico’s van dien (infecties), zijn 
overbodig;

	een ethisch gewenste maximale 
benutting van donorbloed;

	een aanzienlijke reductie in 
personeel en kosten, en daarnaast 
uitbesteding van zowel het 
werven en testen van donoren 
als het inzamelen en testen van 
bloedproducten.

Zoals gezegd is het voorzien van 
militaire eenheden van (diepgevroren) 
bloedproducten tijdens oefeningen/
crisisbeheersingsoperaties wereldwijd 
een van de belangrijkste taken van 
de MBB. Deze ondersteuning heeft 
plaatsgevonden met in achtneming van 
de (inter)nationale richtlijnen die gelden 
voor de kwaliteit, veiligheid en het 
monitoren van bloedtransfusies en hun 
complicaties (hemovigilantie)1.

Als een ernstige traumapatiënt arriveert 
op een medische behandelfaciliteit 
is bloed vaak een van de eerste 
levensreddende producten die wordt 
gegeven. Toch zijn er maar weinig 
collega’s buiten dit gespecialiseerde 
werkveld die weet hebben van de 
complexiteit van een gegarandeerde, 

Afb. 2: Ingevroren bloed wordt gewassen op de Militaire Bloedbank tijdens operatie ISAF. Kandahar, Afghanistan, 2006.
Foto: Mediacentrum Defensie, R. Frigge.
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veilige en effectieve operationele 
bloedvoorziening.

Massaal bloedverlies
Acuut, ongecontroleerd, massaal 
bloedverlies door schotverwondingen 
en vooral blastverwondingen door 
Improvised Explosive Devices 
(IEDs) is bij recente missies de 
belangrijkste doodsoorzaak van 
militairen. De behandeling van 
dit massale bloedverlies vindt in 
toenemende mate plaats door zeer 
vroeg en versneld (met hoge druk) 
bloedproducten toe te passen in 
een vaste verhouding van rode 
cellen: plasma: bloedplaatjes (1:1:1). 
Wetenschappelijke studies tonen aan 
dat hierdoor de overlevingskansen 
van traumapatiënten met massaal 
bloedverlies aanzienlijk verbeteren. 

De MBB heeft dit 1:1:1 transfusiebeleid 
sinds 2007 overgenomen. Hierdoor 
zijn de chirurgische teams in staat 
gebleken om de overlevingskans van 
patiënten met massaal bloedverlies 
door trauma in vier jaar tijd, onder meer 
tijdens ISAF-missie in Afghanistan, te 
doen stijgen van 44 naar 84 procent. 

De kennis en ervaring die het militaire 
operationele gezondheidszorgsysteem 
heeft opgedaan met de opvang en 
behandeling van deze slachtoffers 
is zo groot dat zij op traumagebied 
op veel punten voorloper is 
geworden ten opzichte van de 
civiele gezondheidszorg. Een goed 
opgezette en op elkaar afgestemde 
geneeskundige behandel- en 
afvoerketen, waarbij met name 
traumazorg moet worden genoemd, 
heeft in het afgelopen decennium 
gezorgd voor een sterke verhoging van 
de overlevingskansen van militairen 
en burgerslachtoffers met potentieel 
dodelijke verwondingen. 

Een lange historie van 
bloedtransfusies
De eerste menselijke bloedtransfusie 
vond plaats in 1667, maar vanwege 
de slechte resultaten duurde het tot 
1818 alvorens nieuwe experimenten 
plaatsvonden. Hierbij werd warm 
vers vol bloed gebruikt (bloed dat is 
afgenomen bij een donor). Pas rond 
1910 werd het mogelijk transfusies te 
verrichten met in voorraad opgeslagen 
vol bloed. Dat maakte het mogelijk 
bloedtransfusies in grote aantallen 
toe te passen tijdens de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, alsmede 
tijdens de oorlogen in Vietnam en 
Korea. De donoren waren militairen, 
hun gezinsleden en burgerpersoneel 

werkzaam op militaire bases. 
De behoefte om te voorzien in grote 
hoeveelheden bloedproducten, vooral 
tijdens de Vietnamoorlog, heeft geleid 
tot de ontwikkeling van enerzijds het 
opsplitsen van vol bloed (fractioneren) 
in de verschillende bloedcomponenten, 
en anderzijds tot oplossingen voor het 
opslaan van de verschillende gesplitste 
bloedcomponenten. 

Als gevolg hiervan werd tussen 1970 
en 1980 steeds meer invulling gegeven 
aan deze vorm van componenttherapie 
(CT); niet op basis van onderzoek, 
maar op basis van praktische en 
logistieke redenen. Bloedcomponenten 
reduceren namelijk de verspilling 
vanwege respectievelijk de langere 
houdbaarheid, de mogelijkheid om 
van een unit vol bloed meerdere 
patiënten te behandelen en het feit dat 
een gerichte behandeling kan worden 
toegepast2.

Transitie van vol bloed naar 
componenttherapie
Een goed voorbeeld van deze transitie 
van vol bloed naar componenttherapie 
is zichtbaar in de diverse edities van de 
cursus Advanced Trauma Life Support 
(ATLS). Daar waar de oorspronkelijke 
uitgave van 1978 uitging van vol bloed 
adviseerde de editie van 1994 zowel 
vol bloed als componenttherapie. 

De editie van 2012 rept echter alleen 
nog maar van componenttherapie. Dit 
ondanks het feit dat vol bloed thans 
in grote gedeelten van de wereld het 
enige beschikbare bloedproduct is. 
Er is namelijk voor bloedfractionering 
en voorraadvorming een uitgebreide 

infrastructuur nodig. In Nederland is er 
op dit moment een cohort aan artsen 
dat onbekend is met het routinematig 
toepassen van vol bloed, vooral in de 
civiele sector3.

Typen vol bloed
Het eerste type is vol bloed dat  
bij een donor wordt afgenomen  
(450 ml). Na het toevoegen van een 
antistollingsmedium en het verwijderen 
van de witte bloedcellen wordt het 
bloed koel opgeslagen. Het kan dan 
gedurende 21 dagen bewaard blijven. 
Hierbij is de kwaliteit afhankelijk van  
de duur van opslag4.

Het tweede type is warm, vers vol 
bloed (warm fresh whole blood; 
WFWB). Dit is vol bloed dat, na 
afname bij de donor, binnen 24 uur 
dient te worden getransfundeerd. Er 
zijn wel aanzienlijke procedurele en 
logistieke beperkingen verbonden 
aan het toepassen van WFWB. In 
potentie kan het ertoe leiden dat bloed 
met de verkeerde bloedgroep wordt 
toegediend (incompatibele transfusies), 
met alle gevolgen van dien. Verder 
dient, alvorens WFWB wordt 
toegepast, het collecteren zeer goed 
georganiseerd te zijn door gebruik te 
maken van de ‘walking blood bank’: 
een vrijwillige donorpool, waarvan de 
donoren van tevoren zijn gescreend en 
vervolgens zijn geïmmuniseerd tegen 
hepatitis B.

Bij het toepassen van dit concept is het 
zeer belangrijk dat vrijwillige donoren 
snel beschikbaar zijn; vanaf de start 
van het organiseren van een vol bloed 
donatie totdat de eerste unit wordt 

Afb. 3: Donoren van de Koninklijke Luchtmacht geven bloed (begin jaren tachtig).
Foto: Beeldbank Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
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getransfundeerd duurt het ongeveer  
20 tot 30 minuten. Een ander 
significant nadeel van WFWB is de 
mogelijke overbrenging van pathogene 
virussen tussen het moment van 
donatie en transfusie: hiv, hepatitis B 
en C5.

Huidig gebruik van vol bloed
Wetenschappelijk onderzoek biedt 
talrijke aanwijzingen dat het toepassen 
van vol bloed superieur is ten opzichte  
van de componenttherapie. Daarnaast  
dient in het geval van component-
therapie de logistieke en procedurele 
beperkingen niet onderschat te 
worden. De bloedcomponenten 
moeten fysiek intact en op de juiste 
temperatuur worden gehouden 
gedurende het gehele traject, vanaf de 
donor in Nederland tot aan bijvoorbeeld 
(de hitte in) Afghanistan.

Om die redenen zijn er pogingen 
ondernomen om vol bloed te maken uit 
de verschillende bloedcomponenten,  
in een 1:1:1 ratio. Dit leidde echter tot 
een kwalitatief veel slechter product: 
een groter volume (660 ml versus  
500 ml), een lager vermogen om 
zuurstof te transporteren en een lager 
stollend vermogen. Dit zijn allemaal 
factoren die juist voor de traumapatiënt 
met ernstig massaal bloedverlies een 
groot nadeel opleveren6.

In toenemende mate is er aldus weer 
interesse ontstaan in het toepassen 
van vol bloed. Verschillende militaire 
onderzoeken suggereren een 
overlevingsvoordeel in het vroegtijdig 
toepassen van vol bloed7. Een 
retrospectieve analyse van prospectief 

verzamelde gegevens van alle 
getransfundeerde militaire patiënten in 
Afghanistan, in de periode 2005-2011, 
laat zien dat de groep die vol bloed 
kreeg een grotere overlevingskans had 
dan de groep met componenttherapie. 
Ditzelfde onderzoek laat zien 
dat WFWB, aanvullend aan 
componenttherapie, een toegevoegde 
waarde heeft als het gaat over de 
ernstig verwonde patiënt met massaal 
bloedverlies8.

Het meest indrukwekkende recente 
werk over het gebruik van vol bloed is 
afkomstig van een onderzoeksgroep, 
geleid door Noorwegen, in het 
kader van het ‘Blood Far Forward’ 
programma en behandelt ‘buddy 
transfusion’ zo dicht mogelijk op de 
plek waar de verwonding optreedt. 
Deze groep heeft de effecten van 
donatie van vol bloed op de fysieke 
en gevechtgerelateerde prestaties 
onderzocht. Interessant is de 
conclusie dat er geen significante 
daling was in fysieke en/of 
schietvaardigheidsprestaties, zelfs niet 
na het doneren van twee eenheden 
vol bloed. Verder is het opmerkelijk dat 
bloedafname en re-infusie door niet-
medisch personeel, een successcore 
van honderd procent had9.

De conclusie luidt dan ook dat vol 
bloed een belangrijke rol kan spelen in 
de militair operationele omgeving. De 
Nederlandse bloedvoorziening voorziet 
hier vooralsnog niet in. Mijns inziens 
dient de discussie in hoeverre vol bloed 
een structureel onderdeel moet worden 
van de operationele bloedvoorziening 
wel gevoerd te worden.

Donoren
Een keuze voor vol bloed betekent 
onder meer implementatie van een 
pool aan donoren als bron voor vol 
bloed. Deze donoren moeten van 
tevoren gescreend zijn, gevaccineerd 
en hun immuniteit tegen hepatitis B 
moet zijn bevestigd. Daarnaast moeten 
ze volledig getest zijn, conform de 
Europese richtlijnen.

Deze maatregelen reduceren het risico 
voor ontvangers van bloedproducten, 
maar voorkomen niet eventuele 
transmissie van biologische of virale 
agentia die zijn verworven nadat de 
donor is getest. Verder is het aanbod 
van WFWB beperkt: het advies luidt 
eenmaal per twaalf weken te donoren.

Mogelijke toepassingsgebieden van 
vol bloed
Het lijkt erop dat WFWB aantrekkelijk 
is voor kleine, far forward opererende 
groepen, die beperkt bevoorraad 
kunnen worden met bloedcomponenten 
en waar het aan een infrastructuur 
ontbreekt om ingevroren 
bloedproducten aan te wenden. Na de 
initiële screening wordt van individuele 
donoren en hun eventuele ontvangers 
een compatibiliteitsmatrix opgesteld. 
Dit geeft de mogelijkheid voor snelle 
bloedtransfusie op de plaats van de 
verwonding (point of injury)10.

Gevriesdroogd plasma
De huidige Nederlandse operationele 
bloedvoorziening is met het gebruik 
van diepgevroren bloedproducten van 
de MBB, het 1:1:1 transfusiebeleid, de 
toepassing van de diverse doctrines 
inzake militaire traumazorg op dit 
moment state of the art aan het 
opereren.

Verdere verbeteringen zijn te behalen 
indien behandelmogelijkheden 
(resuscitatieve capaciteiten) nog 
meer ter beschikking komen van 
hulpverleners in het veld of dat 
daarvoor gekwalificeerd personeel met 
de juiste middelen naar de slachtoffers 
toe worden gebracht (prehospitale 
behandeling).

De huidige militaire Massieve 
Transfusie Protocollen (MTP) bij 
patiënten met massaal ongecontroleerd 
bloedverlies zijn gebaseerd op de 
transfusie van rode cellen, plasma en 
bloedplaatjes in een ratio van 1:1:1. 
Dit kan met het huidige assortiment 
aan diepgevroren bloedproducten in 
de verschillende ziekenhuizen 
(zowel te land als op zee) worden 
gerealiseerd.

Afb. 4: Diepgevroren bloedproducten van de Militaire Bloedbank in Leiden.
Foto: Mediacentrum Defensie, W. Salis.
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Nadelen
Voor de prehospitale fase levert het 
gebruik van deze bloedproducten 
echter een aantal logistieke 
nadelen op. De producten dienen 
getransporteerd en opgeslagen te 
worden bij zeer lage temperaturen 
(-80C). En vervolgens dient additioneel 
met speciale apparatuur deze 
bloedproducten transfusiegereed te 
worden gemaakt. Ontwikkelingen 
rond enerzijds de operationele inzet 
van steeds meer flexibele en mobiele 
Medical Treatment Facilities (MTF’s) 
en anderzijds de ondersteuning met 
bloedproducten dienen in balans te 
zijn.

Alternatieven
Dit heeft geresulteerd in het zoeken 
naar alternatieven voor de huidige 
bloedproducten, die prehospitaal 
kunnen worden ingezet. Voor rode 
bloedcellen zijn WFWB en/of ontdooide 
rode cellen een goed alternatief in de 
prehospitale fase; voor bloedplaatjes is 
thans nog geen alternatief beschikbaar 
in de prehospitale fase.

Wel is er thans een alternatief 
voor plasma: gevriesdroogde (of 
gelyofiliseerde) plasmaproducten. 
Deze producten kunnen bij 
kamertemperatuur worden bewaard en 
zijn na resuspensie met steriel water in 
enkele minuten gereed voor transfusie. 
Bovendien heeft plasma, indien als 
eerste toegediend bij een kritiek 
gewonde patiënt, in de prehospitale 
fase aanzienlijke voordelen in 

vergelijking met het toedienen op 
een later tijdstip in de behandelketen. 
Gevriesdroogde plasmaproducten 
kunnen als enige worden toegepast 
of in de initiële fase van MTP, 
eventueel in combinatie met andere 
bloedcomponenten. 

De vroege toepassing van plasma 
bij massaal bloedverlies in de 
prehospitale fase wordt in toenemende 
mate aanbevolen. Echter, men dient 
zich bewust te zijn van het feit dat 
plasma geen zuurstoftransporterend 
vermogen heeft en dat de toepassing 
ervan gezien dient te worden 
als een overgangsmoment naar 
een ondersteuning met volledige 
bloedtransfusie11,12.

Gevriesdroogd plasma bestaat al enige 
jaren en werd in het verleden eveneens 
gebruikt in de prehospitale setting. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 
Amerikaans gevriesdroogd plasma 
bij duizenden militairen toegepast. 
De toepassing destijds, net als met 
de overige bloedproducten, werd 
gecompliceerd door het optreden van 
vele overdraagbare infectiereacties en 
werd om die reden acuut stopgezet.

Recent is gevriesdroogd plasma 
commercieel verkrijgbaar. In Duitsland 
is het al enige jaren, zowel civiel als 
militair, in gebruik bij hospitalen. In 
Engeland en Israël wordt dit product, 
respectievelijk sinds 2011 en 2013, 
militair toegepast in de prehospitale 
fase13.

De prehospitale toepassing van 
gevriesdroogd plasma dient 
door adequaat opgeleid medisch 
personeel, zoals artsen, algemeen 
militair verpleegkundigen en 
gewondenhelpers, plaats te 
vinden, met inachtneming 
van verdere behandeling- en 
transportmogelijkheden. In de hospitale 
omgeving blijft diepgevroren plasma 
(frozen plasma) het middel van eerste 
keus. Complementair hieraan kan 
eveneens gevriesdroogd plasma 
worden toegepast. 

Gevriesdroogd plasma is een 
bloedproduct en dient als zodanig 
te worden behandeld. Dit betekent 
dat verstrekking dient plaats te 
vinden door de MBB, inclusief de 
vereiste monitoring, rapportages en 
hemovigilantie-eisen. Het voorschrijven 
en verstrekken van gevriesdroogd 
plasma door de clinicus dient op naam 
van de patient te gebeuren equivalent 
aan overige transfusiebehandelingen. 

Conclusie
Daar waar vol bloed aanvankelijk de 
eerste keus was bij de behandeling 
van patiënten met massaal 
bloedverlies is dit volledig vervangen 
door componenttherapie. Recent 
bewijs, vooral gebaseerd op de 
ervaringen tijdens de oorlogen in Irak 
en Afghanistan, heeft aangetoond 
dat vol bloed een veilig bloedproduct 
is en tevens dat het vele voordelen 
heeft boven het toepassen van 
bloedcomponenten.

Afb. 5: Bloedproduct van de Militaire Bloedbank in Leiden. In de hospitale omgeving blijft diepgevroren plasma het middel van eerste keus.
Foto: Mediacentrum Defensie, W. Salis.
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Nuttige aanvulling
Toekomstige missies worden 
gekarakteriseerd door geïsoleerde 
MTF’s, lange evacuatie tijdslijnen 
en onvoorspelbare herbevoorrading 
van bloedcomponenten uit het 
thuisland. Lokaal verzameld WFWB 
moet dan ook niet als een laatste 
optie van behandeling worden 
beschouwd. Integendeel, het is juist 
een nuttige aanvulling op bestaande 
bloedcomponenten.

WFWB kan zo vroeg mogelijk worden 
geïntroduceerd in de behandeling van 
een patient met massaal bloedverlies. 
Voor kleine opererende groepen, 
far forward, is zogeheten ‘buddy 
transfusie’ dus een zeer attractieve 
methode om bloed te geven, zonder 
de logistieke moeilijkheden die 
bloedcomponenttherapie met zich 
meebrengen.

De introductie van tot nu toe veilig 
en effectief gevriesdroogd plasma 
(plasmapoeder) in de militaire 
bloedvoorzieningsketen heeft 
logistieke voordelen en verhoogt de 
transfusiecapaciteit die beschikbaar 
wordt in de prehospitale setting 
aanzienlijk. De verwachting is dan ook 
dat toepassing van dit product leidt 
tot een sterke toename van het aantal 
overlevenden.

Gezamenlijke aanpak operationele 
bloedvoorziening
Onder verwijzing naar de recente 
operaties in Irak en Afghanistan en 
de daar opgedane ervaringen zullen 
toekomstige conflicten voornamelijk 
bestaan uit een coalitie van diverse 
landen. De noodzaak voor een 
gezamenlijke interoperabiliteit als het 
gaat om operationele bloedvoorziening 
wereldwijd is dus groot. Om deze 
reden zijn thans inspanningen 
gaande met militaire collega’s uit 
onder meer de Verenigde Staten, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 
Noorwegen, Tsjechië, Israël en 
Duitsland teneinde een gezamenlijke 
aanpak te ontwikkelen voor een 
effectieve en efficiënte operationele 
bloedvoorziening. Door kennis en 
begrip van elkaars capaciteiten 
en onderzoeksgebieden kan een 
gemeenschappelijk plan worden 
ontwikkeld.

Het is voor een succesvolle 
bloedvoorziening in toekomstige 
conflicten vereist dat men beschikt over 
een flexibele mindset voor creatieve 
oplossingen, een breed arsenaal aan 
veilige bloedproducten en apparatuur 

Afb. 6: Voor een succesvolle bloedvoorziening in toekomstige conflicten zijn een breed arsenaal 
aan veilige bloedproducten en apparatuur noodzakelijk.
Foto: Mediacentrum Defensie, W. Salis.

ten behoeve van de zorg voor onze 
militairen. Actief monitoren van 
ontwikkelingen die bloedproducten 
verbeteren dan wel optimaliseren blijft 
uitermate van belang, zowel nu als in 
de toekomst. 

OPERATIONAL BLOOD SUPPLY 3.0 
A major task of the Military Blood 
Bank is to supply military units with 
blood products during exercises and 
deployment. Few people realise just 
how complex this process is. Important 
changes have been implemented in 
recent years regarding the treatment 
of patients with major blood loss. 
This concerns blood products in the 
hospital (the hospital phase). But the 
phase preceding hospital admission 
(the pre-hospital phase) is so critical 
that improvements in treatment in this 
phase can raise the survival chance 
considerably. This article discusses two 
developments that could affect current 
operational blood supplies and at the 
same time demonstrate the adaptive 
ability of the Defence organisation: the 
capacity to be and remain relevant. 
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O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L

Chronische klachten na een whiplash associated disorder
Introductie
Mensen met chronische klachten na een whiplash associated disorder (WAD) hebben in het algemeen 
pijnklachten in de cervicale en thoracale wervelkolom, hoofd en schouders. Vaak hebben ze daarnaast last van 
concentratiestoornissen, vermoeidheid, duizeligheid en vergeetachtigheid. Hoewel er veel bekend is over WAD, is er 
nog geen algemeen geaccepteerd verklaringsmodel en geen overeenstemming over de beste behandelstrategie. De 
algemene opvatting is dat het complex aan klachten onvoldoende verklaard wordt vanuit een lokaal biomechanisch 
probleem en dat behandeling vanuit biopsychosociaal gezichtspunt zou moeten worden aangeboden. In dit nummer 
publiceren we vier bijdragen over WAD. De eerste bijdrage bevat een verslag van de ervaringen van Ellen Dekkers 
die enkele jaren geleden een auto-ongeluk kreeg. Voor haar en veel van haar lotgenoten is het herstelproces een 
langdurige worsteling en een gang langs verschillende therapeuten. Mensen met chronische WAD-klachten hebben 
grote behoefte aan een verklaring van hun klachten, ze hebben belangrijke vragen over de wijze waarop ze met hun 
klachten kunnen omgaan en over de mogelijkheden de regie over hun leven en hun veerkracht te herwinnen. De 
indruk bestaat dat juist deze groep patiënten voor behandeling en verklaring van hun klachten overgeleverd is aan 
de persoonlijke invulling door de behandelaar. In drie bijdragen wordt door respectievelijk een ergotherapeut, een 
revalidatiearts en een arts/wetenschapper ingegaan op mogelijke verklaringsmechanismen en behandelopties.  
De redactie van FysioPraxis

Het artikel is eerder gepubliceerd in FysioPraxis jrg. 25 (10), december 2016/januari 2017, p. 30-35.
Met dank aan de auteurs en de redactie van FysioPraxis voor het mogen overnemen van het artikel in het NMGT.

Revalideren na een auto-ongeluk

Hel op aarde door Ellen Dekkers 

In maart 2014 kreeg Ellen Dekkers (34 jaar) een auto-ongeluk. Terwijl zij 
stilstond, werd ze vanachter aangereden door een auto met een snelheid 
van 50 kilometer per uur. Ze zag de klap niet aankomen en ze zat iets 
gedraaid ten tijde van de botsing. Haar verhaal over de revalidatie.

Direct na het ongeluk, toen ik uit de 
auto stapte, had ik pijn in mijn nek 
en voelde ik me enorm duizelig. 
Mijn ogen werkten direct niet oké. 
Eenmaal thuis kon ik alleen lopen met 
steun, zoals een arm van iemand of 
achter de kinderwagen. Ook konden 
mijn ogen de snelle bewegingen 
van mijn kinderen niet volgen en 
konden mijn oren hun stemmetjes niet 
verdragen. Die voelden aan als nagels 
langs een krijtbord. En dit heeft  
twee jaar aangehouden. Ik kon 
eigenlijk niet op een normale manier 
deelnemen aan het gewone leven. 
Je kon mij vergelijken met een hip 
laptopje. Aan de buitenkant ziet alles  
er goed uit. Je zet het aan en draait 
één programma, dat gaat best aardig. 
Maar zodra je twee programma’s 
opent, crasht de computer.  
Dit gebeurde ook in mijn hoofd; het  
begon me te duizelen als er meer  
dan één zintuig of taak tegelijk draaide.  
Daarom kon ik wel twee uur wandelen 
in m’n eentje, maar werd ik binnen  
vijf minuten aan tafel met twee kinderen  
al duizelig. Daarom kon ik prima 
een half uur steppen, maar vragen 
gesprekpartners regelmatig binnen een 
kwartier of ik duizelig word, aangezien 
mijn ogen niet meer op hen lijken te 
focussen, gaan draaien en geen enkele 
focus meer lijken te vinden. Ik denk 
dat je het kunt vergelijken met naar de 
Efteling gaan met de bril van je oma op 

of met je kids naar een overvol 
golfslagbad terwijl je de avond ervoor 
alle soorten sterkedrank door elkaar 
gedronken hebt. En dat twee jaar lang. 
Hel op aarde dus.

De revalidatie
Direct na het ongeluk heb ik me 
gemeld bij de huisarts. Twee dagen 
later zat ik bij de fysiotherapeut. 
Die was ervan overtuigd dat de 
duizeligheid, de problemen met mijn 
ogen en de overprikkeling uit mijn 
nek kwamen. Maar dat bleek niet te 
kloppen; zijn overtuiging dat het  
binnen zes weken over zou zijn,  
bleek onjuist. Omdat mijn nekklachten 
na vier maanden afnamen na 
orthomanueel geneeskundige 
behandelingen, maar de duizeligheid 
niet, ben ik door de huisarts 
doorgestuurd naar de neuroloog. 
Daar werd een neuropsychologische 
test gedaan, waaruit bleek dat ik mijn 
aandacht niet kon vasthouden,  
mijn werkgeheugen verminderd was,  
ik niet goed kon schakelen tussen 
taken en bepaalde prikkels niet kon 
filteren. De neuroloog stuurde me door 
naar Reade Revalidatie voor cognitieve 
neurorevalidatie. Een onderdeel van 
deze cognitieve neurorevalidatie was 
sensorische-integratietherapie. Hierbij 
leerden mijn zintuigen weer om te gaan 
met meer prikkels. Vooral de driehoek 
hersenen-ogen-evenwichtsorgaan was 

flink ontregeld, maar ook de seintjes 
tussen m’n spieren en gewrichten en 
mijn hersenen verliepen niet goed. 
Ik voelde dus niet goed aan waar 
ik mij in de ruimte bevond. Dit gaf 
draaiduizeligheid (en het gevoel alsof  
ik opsteeg) en misselijkheid. Vandaar 
dat gewichten rond mijn enkels mij 
hielpen, want dan gingen er meer 
seintjes naar mijn hersenen dat ik echt 
met twee benen op de grond stond.
Ik vond de uitleg en vele tips van 
Reade fijn. In de negen maanden 
bij Reade begon ik mijn lijf en 
hoofd, die zo door het ongeluk 
veranderd waren, weer wat beter te 
begrijpen. Na afronding bij Reade 
kwam ik, via mijn schoonvader, een 
gepensioneerd chirurg, terecht bij 
de Gyrostim in Noordwijk. Dit is een 
driedimensionale ‘astronautenstoel’ 
waarin je oogoefeningen doet terwijl 
je geleidelijk aan steeds meer 
roterende bewegingen maakt. Na 
een aantal behandelingen voelde ik 
mij veel minder overprikkeld en kon 
ik weer met mijn zoontjes in dezelfde 
ruimte zijn. Ook was mijn evenwicht 
gedesensibiliseerd. Ik kon gaandeweg 
steeds meer bewegingen maken 
zonder duizelig te worden, zoals een 
keer een wasje ophangen. Vanaf 
de therapie met de Gyrostim ging ik 
ineens grotere stappen vooruit maken. 
Na deze periode heb ik vanwege 
een verhuizing gerevalideerd in 
de Noordwest Ziekenhuisgroep te 
Alkmaar. Door de ‘astronautenstoel’ 
was ik eindelijk klaar voor graded 
activity. Eerder lukte het stapsgewijs  
in tijd opbouwen simpelweg niet.  
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Twee jaar na het ongeluk lukte het wel, 
en in Alkmaar ging ik onder begeleiding 
van ergotherapie en fysiotherapie 
zowel mijn werk, mijn sport als mijn rol 
in het gezin stapsgewijs opbouwen.

Eindelijk weer mama
Het ongeluk is nu twee en een  
half jaar geleden en het gaat gelukkig 
een heel stuk beter dan de eerste  
twee jaar na het ongeluk. Voorheen 
werkte ik bijna fulltime in een 
leidinggevende kantoorfunctie bij KLM, 
maar na het ongeluk twee jaar niet 
en nu werk ik drie dagen van drie uur 
in aangepast werk. Vroeger tenniste 
ik zo’n twee of drie keer in de week 
anderhalf uur voluit, na het ongeluk 
twee jaar niet, en inmiddels elke week 
een half uurtje op een rustig tempo.  
En eindelijk kan ik weer mama voor 
mijn kleine zoontjes zijn, zonder hulp 
van anderen.  
Ik lijk nog steeds niet op de oude 
Ellen, want vergaderen in een groep, 
tennissen op m’n oude niveau, uitgaan 
en naar een pretpark met m’n kinderen 
kunnen bijvoorbeeld allemaal niet. 
Ik heb nog een lange weg voor me, 
maar ik ben wel op elk vlak aan het 
opbouwen en dat maakt me weer een 
gelukkig mens. 

Inventarisatie beperkingen
Bij aanvang van de behandeling 
inventariseren we door een open 
interview de beperkingen die als 
ergste ervaren worden. Deze worden 
gewogen en gewaardeerd binnen de 
Canadian Occupacional Performance 
Measurement (COPM). Tijdens 
het interview wordt ingezoomd 
op dagelijkse problemen in de 
prikkelverwerking en worden testen 
afgenomen volgens het Adult Sensory 
Integration Timmerman Treatment 
(ASITT) protocol, dat specifiek 
gericht is op de prikkelverwerking 
per zintuigsysteem. Informatie over 
de auditieve, olfactieve en gustatieve 

Tips voor de fysiotherapeut
Ellen Dekkers: “Een van de meest verwarrende aspecten vond ik de uiteenlopende 
meningen, diagnosen en adviezen van verschillende artsen en therapeuten. Huisarts, 
neuroloog, kno-arts, revalidatiearts, bedrijfsarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en 
verzekeringsarts: allen hebben hun eigen invalshoek en blik op mijn ziektebeeld. En allen 
gaven zij weer andere adviezen op gebied van herstel, oefeningen en medicatie.
Fysiotherapeuten die patiënten behandelen met nekklachten in combinatie met 
evenwichtsproblemen en overprikkelingsverschijnselen, wil ik het volgende meegeven: 
geef een reële prognose, blijf scherp op de voortgang en overweeg doorverwijzing naar 
een revalidatiekliniek. Terugkijkend was ik graag eerder bij Reade en bij de Gyrostim in 
Noordwijk terechtgekomen.” Foto: NMGT.

Balans in belasting en belastbaarheid

ASITT-protocol bij overprikkelings-
klachten na whiplash

door Marinka Janssen BSc

De auteur is ergotherapeut in een eerstelijns-
praktijk ergotherapie in Gouda, en hoofdocent en 
organisator van de post-hbo-cursus Sensorische 
integratie bij volwassenen.

In onze eerstelijnspraktijk zie ik dagelijks volwassenen met problemen in 
de prikkelverwerking, ofwel sensorische-integratieproblemen, als gevolg 
van whiplash, commotio cerebri, contusio of andere vormen van niet 
aangeboren hersenletsel. Sensorische integratie is het hele proces van 
informatie opnemen uit de buitenwereld, selecteren, verschillende stukjes 
informatie aan elkaar kunnen koppelen en daarna op de juiste manier 
reageren. Als de sensorische integratie niet goed verloopt, kunnen in het 
dagelijks leven allerlei problemen ontstaan. Veelgenoemde klachten zijn 
duizeligheid, last van licht en geluid, slechte concentratie of niet meer 
kunnen multitasken.

systemen halen we uit de anamnese 
en de proprioceptieve, tactiele, visuele 
en vestibulaire systemen worden apart 
getest. Daarnaast vult de cliënt het 
Adolescent en Adult Sensory Profile 
(AASP) vragenformulier in:  
zestig vragen die betrekking hebben op 
het functioneren van de verschillende 
zintuigsystemen. Als er veel klachten 
worden genoemd die te maken hebben 
met visuele waarneming, nemen we 
ook de Fixatie Disparatie-vragenlijst 
af. Deze vragenlijst is opgesteld door 
gespecialiseerde optometristen. 
Absoluut criterium om de behandeling 
te starten is dat de patiënt ervaart dat 
de problemen in de prikkelverwerking 

de hoofdreden van de beperkingen in 
het dagelijks functioneren. Bovendien 
moet er sprake zijn van onderregistratie 
van het proprioceptieve systeem, 
naast direct in het oog springende 
klachten van overprikkeling door 
licht, geluid en beweging. Indien 
uit de anamnese blijkt dat mensen 
vaker een laatste trede van een trap 
misstappen en/of vaker struikelen 
en botsen of stoten, is er mogelijk 
sprake van een onderregistratie van 
het proprioceptieve systeem. Het 
proprioceptieve systeem wordt  
getest op het kunnen waarnemen  
van toegevoegd gewicht op de 
bovenbenen en het juist kunnen 
benoemen van het gewicht. Alle 
informatie bij elkaar bepaalt of we 
starten met de behandeling volgens  
het ASITT-protocol, waarbij de cliënt 
wordt begeleid in het leren omgaan 
met de veranderde prikkelverwerking.
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Opvallend in haar casus vind ik de 
na het ongeval direct zeer sterk 
optredende duizeligheid. Vaak 
zien wij op onze revalidatieafdeling 
patiënten met duizeligheidsklachten 
als onderdeel van een breder 
symptomencomplex met overprikkeling, 
met daarbij ook pijnklachten, cognitieve 
klachten en andere sensorische-
integratieklachten. Deze klachten 
ontstaan vaak iets later na het ongeval, 
waarbij we aannemen dat deze 
klachten dan niet primair ongeval-
gerelateerd zijn, maar ontstaan in een 
secundaire reactie in het kader van 
een gesensitiseerd (pijn)systeem. 
Het verhaal van Ellen lijkt daarvan af 
te wijken. Op het moment dat zij bij 
ons onder behandeling kwam, was er 
daarbij ook geen sprake (meer) van 
een pijnsyndroom in engere zin.

Discussie
Er is nog steeds discussie of het 
symptomencomplex bij WAD vanuit 
een medisch oorzaak-gevolgmodel 
of vanuit een biopsychosociaal 
perspectief moet worden verklaard. In 
de literatuur is steeds meer aandacht 
en evidentie voor ontregelingen/
sensitisatie van onder andere het 
limbische systeem, verstoringen 

Vanuit de landelijke werkgroep Sensorische integratie bij volwassenen werken  
Diana Brouwer en Marinka Janssen in samenwerking met drs. E.M.J. Steultjens (associate 
lector van het lectoraat Neurorevalidatie aan de HAN) en prof. drs. R. van Ee (professor 
en researcher verbonden aan de universiteit Leuven en Radboud Nijmegen) aan 
onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van het protocol. Prof. drs. R. van Ee 
publiceerde over Multi Sensorische Stimulatie en werkt samen met de Hoogstraat en de 
Maartenskliniek.
 
Op de cursus Sensorische integratie bij volwassenen wordt het ASITT-protocol onderwezen. 
De cursus is bedoeld voor ergo- en fysiotherapeuten (zie www.ergotherapiegouda.nl).

ASITT-protocol
Het ASITT-protocol is in 1999 
ontwikkeld door drs.  
E. Bakker-Timmerman en in nauwe 
samenwerking met schrijver dezes 
verder ontwikkeld tot het actuele 
ASITT-protocol. Kernprincipe is 
dat mensen niet leren prikkels 
verminderen of vermijden, maar 
prikkels leren managen. Hierbij wordt 
verondersteld dat een hoge basistonus 
in met name de extensoren van het 
lichaam een sleutelrol speelt in de 
verminderde modulerende rol van het 
proprioceptieve systeem op de overige 
systemen. Door gebrek aan inhibitie 
vanuit de propriocepsis ontstaat 
overregistratie van het vestibulaire 
systeem, het visuele en auditieve 
systeem en soms van het tactiele 
systeem.
Het ASITT-protocol geeft 
inzicht door uitleg en informatie, 
leert compensatiestrategieën 

en demptechnieken en geeft 
gewenningsoefeningen. 
Demptechieken voegen in de basis 
vooral proprioceptieve prikkels toe. 
Een voorbeeld van een demptechniek 
is diep zitten met verzwaring. De 
gewenningsoefeningen moeten het 
zenuwstelsel helpen juist de gewone 
zintuigprikkels weer te registreren, 
moduleren en discrimineren als 
herkenbare prikkels en niet langer 
slechts vegetatieve reacties uit te 

lokken. Dat maakt adequate alertheid 
en functioneel handelen weer mogelijk. 
Door inzicht te geven in wat de 
invloed is van de prikkelverwerking 
bij elke activiteit, leert de cliënt de 
activiteit zodanig uit te voeren, dat er 
meer balans ontstaat in belasting en 
belastbaarheid. Daardoor beleeft de 
cliënt meer regie over de eigen dag 
en weekindeling. Dat stelt de cliënt 
beter in staat om voor hem of haar 
waardevolle activiteiten uit te voeren. 

Revalidatie van patiënten met whiplash associated disorder

Integrale behandeling wenselijk door drs. René Oosterwijk 

De auteur is revalidatiearts, Noordwest 
ziekenhuisgroep Alkmaar.

De casus van Ellen is een duidelijk voorbeeld van hoe de zorg voor 
patiënten met aanhoudende klachten in het kader van een whiplash 
associated disorder (WAD) en pijnklachten in het algemeen nog 
gefragmenteerd is. 

in de connectiviteit van het Default 
Mode Network, ontregelingen 
van pijnmodulerende regelcircuits 
en activatie van het stress- en 
immuunsysteem.
Wat de pathofysiologie van de 
ontregeling ook is, bij de behandeling 
moet altijd aandacht besteed worden 
aan aspecten die direct invloed 
kunnen hebben op bovengenoemde 
componenten en dus indirect op 
het herstel. Factoren daarbij zijn de 
ontstane cognities over de klachten, 
posttraumatische stress, coping en 
gedragspatronen die het herstel 
kunnen beïnvloeden en last but 
not least de ervaren boosheid en 
het ervaren onrecht (experienced 
injustice). 

Praktische inbedding
Sensorische-integratietherapie wordt 
bij ons op de afdeling toegepast, 
maar is niet de heilige graal van 
behandeling bij WAD-klachten 
en kan gezien worden als een 
onderdeel van de behandeling als de 
cliënt nog zeer matig belastbaar is. 
Onderbouwing door wetenschappelijk 
onderzoek is van belang, maar zal 
lastig zijn. De therapie moet namelijk 
voorwaardenscheppend zijn om daarna 

ook fysiek verder te kunnen opbouwen 
volgens exposureprincipes. Daarbij 
is het van belang te zorgen voor een 
praktische inbedding van de gegeven 
adviezen in de dagelijkse praktijk met 
een graduele opbouw. Daarnaast is 
een intake en zo mogelijk behandeling 
door een psycholoog van groot belang 
om zo snel mogelijk maladaptieve, 
herstelbelemmerende factoren en 
patronen op te sporen en ook bij te 
sturen, bij voorkeur in een integrale 
revalidatiebehandeling. 
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De Hersenstichting stelt op haar 
website4 dat het gaat om een 
“verrekking van de nekspier”, dat 
er bij whiplash “geen aantoonbare 
hersenbeschadiging is” (cursief 
in het origineel), en dat “whiplash 
wetenschappelijk niet aantoonbaar 
is.” Dat is onbevredigend, en zal 
wel fout blijken. In 2014 beschreven 
James Elliott en zijn groep5 drie 
patiënten met chronische whiplash. 
Magnetic Transfer Imaging liet een 
verlies van myeline zien ter hoogte 
van ruggenmergsegment C5, er was 
vettige degeneratie van spieren in het 
onderbeen (figuur 1), en de kracht van 
de onderbeenspieren was ongeveer 
40% afgenomen. Kennelijk gaat het om 
een partiële dwarslaesie, aldus Elliott, 
waarbij een kneuzing van het cervicale 
ruggenmerg leidt tot myelineverlies in 
de lange banen van het ruggenmerg, 
en de onderbeenspieren kracht 
verliezen. Bingo.

Chronische whiplash: een  
partiële dwarslaesie?

door prof. dr. Onno Meijer 

De auteur is hoogleraar Pathologie van het 
Bewegen aan de Fujian Medical University, 
Fuzhou, China, en geniet als gepensioneerde 
gastvrijheid bij Bewegingswetenschappen aan de 
VU, Amsterdam. Contact: ogmeijer@yahoo.com; 
cursussen: www.bewegingsgeneeskunde.nl.

Ongeveer 50% van de whiplashpatiënten geneest binnen een half jaar, 
en bij de andere helft blijven er dikwijls ernstige klachten. Multimodale 
fysiotherapie plus psychotherapie voor posttraumatische stress hielp, 
vergeleken met medicijnen, niet om het percentage chroniciteit te 
verminderen1. En in de behandeling van chronische whiplash werd geen 
verschil gevonden tussen een voorlichtingsgesprek plus telefonische 
ondersteuning versus 20 sessies oefentherapie2. Jo Nijs reageerde door te 
benadrukken dat dit resultaat niet betekent dat we moeten ophouden met 
oefenen, maar we weten niet hoe en we weten niet wanneer we dat zouden 
moeten doen3.

Voor mij was de grootste puzzel van 
chronische whiplash altijd dat het 
psychotrauma zo groot is. Zelfs er even 
over praten leidt telkens weer tot een 
slapeloze nacht. Binnen ons vak lijkt 
de opinie te heersen dat het kennelijk 
gaat om mensen die erg gevoelig zijn 
voor stress en angst. Fout. Het trauma 
lijkt zo groot te zijn, omdat de klachten 
veel erger zijn dan de patiënt zichzelf 
wil toegeven. We zouden ons moeten 
schamen.

Etiket
Op 15 november 2016 meldde de 
Science Citatiton Index 23 artikelen 
van de groep van Elliott over whiplash, 
met 394 citaties. In een recente e-mail 
schreef Elliott mij dat er een grote serie 
aankomt in 2017. Met een Editorial in 
een goed tijdschrift zal het veld dan 
wel omgaan. Maar de proef op de 
som moet nog komen: er dient met 
een PET-scan6 te worden vastgesteld 

of ontsteking van het cervicale 
ruggenmerg kan worden gevonden. En 
er moet nog een etiket worden gezocht. 
‘Dwarslaesie’ doet recht aan de ernst 
van de symptomen, maar suggereert 
verlamming, en die is er niet. ‘Cervicale 
kneuzing’, of ‘traumatisch letsel van het 
cervicale ruggenmerg’ - zoiets zal het 
wel worden. 
Het trauma is kennelijk 
neuroinflammatoir, en er moet dus 
ook ontsteking in de hersenen 
worden verwacht7, met alle bekende 
symptomen van dien. Patiënten 
zullen neigen tot stress en angst, 
zullen moeite hebben de NRC te 
lezen, en zelden verkwikt wakker 
worden, ze zullen down zijn, en 
niet erg gemotiveerd om dingen te 
ondernemen, en ze zullen weinig kicks 
krijgen. Dat zijn de somatopsychische 
aspecten van whiplash, die alle de pijn 
verergeren: door een hoog glutamaat 
en GABA-erge desinhibitie8, evenals 
een onvoldoende beschikbaarheid van 
dopamine in de synapsen, waardoor 
de productie van endogene opioïden 
stilvalt9. Anti-stress, anti-angst, en pro-
kick lijken dus goede behandelingen 
om de pijn te verminderen.

Omgevingsverrijking
Maar de boosdoener is een falen 
van oligodendrocyten in het maken 
van myeline. Fysiologisch signaleren 
neuronen de oligodendrocyten met 
een prion-molecuul om myeline 
te produceren10. Dat gebeurt met 
name wanneer je iets nieuws leert, 
waardoor nieuwe oligodendrocyten 
worden gemaakt, en er meer myeline 
komt11. Ook het vormen van nieuwe 
neuronen gebeurt vooral wanneer 
je iets nieuws leert12. Iets nieuws 
leren zal dus uiteindelijk wel onze 
voorkeursbehandeling worden bij 
patiënten met chronische whiplash, 
maar het effectonderzoek loopt 
hopeloos achter. Een studie naar 
omgevingsverrijking bij muizen met 
multiple sclerose (myelineverlies) 
geeft hoop13, en herhaaldelijk kreeg 
ik anekdotische evidentie dat het met 
de patiënt weer beter ging toen die 
begon met vioolspelen, of leerde te 
trompetteren.

Fig. 1: Vettige degeneratie (witte vlekjes) van onderbeenspieren bij chronische whiplash 
(driedimensionale multi-echo gradient). Boven: controles; onder: chronische whiplash.  
Met dank aan Jim Elliott.

mailto:ogmeijer@yahoo.com
http://www.bewegingsgeneeskunde.nl
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Dankbetuiging
Met dank aan Michel Coppieters die mij wees op het werk van Jim Elliott, aan Jim Elliott 
voor onze talrijke, stimulerende contacten, en aan Adri Apeldoorn voor zijn uitnodiging  
op deze discussie te reageren. Dr. O. Lala, dr. C. Expert, dr. P.C.W. Adviezerik, en  
Michel Coppieters lazen een eerdere versie van deze bijdrage, waarvoor eveneens 
dank. Mijn grootste dank gaat uit naar de patiënt die ons hielp in te zien hoe ernstig de 
klachten van chronische whiplash kunnen zijn.

‘Verklaren’
De patiënte om wie het hier gaat, 
begon beter te worden nadat 
sensorische integratie werd ingezet. 
Dat is echt een felicitatie waard, maar 
we begrijpen het mechanisme niet. 
In 2000 verscheen bij onze groep de 
dissertatie van Chantal Leemrijse14. 
Zij had een meta-analyse uitgevoerd 
bij sensorische integratie, en kon 
geen effect vinden. Datzelfde resultaat 
verscheen toen ook in de internationale 
literatuur, en we zagen af van publicatie.  
Inmiddels wordt sensorische integratie 
zowel opgehemeld als afgekraakt in de 
wetenschappelijke tijdschriften15. Dat is 
niet anders. En als je merkt dat iemand 
toch beter wordt na het inzetten van 
een therapie, al weet je niet waardoor, 
dan verzin je een verhaaltje om dat te 
‘verklaren’. Daar zijn we mensen voor. 
Meestal blijken dat lulverhaaltjes te 
zijn, maar zolang we niet begrijpen, 
geldt dat voor ons allemaal. Vandaag 
de dag zouden we moeten zeggen dat 
mevrouw kennelijk iets nieuws leerde, 
waardoor oligodendrocyten werden 
aangezet om myeline te maken. 
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CHRONIC HEALTH COMPLAINTS 
AFTER A WHIPLASH ASSOCIATED 
DISORDER
People with chronic symptoms after a 
whiplash associated disorder (WAD)  
generally experience pain in the 
cervical and thoracic spine, head and  
shoulders. In many cases, they also 
suffer from poor concentration, fatigue, 
dizziness and forgetfulness. Despite 
the fact that much is known about WAD,  
there is still no universally accepted 
explanatory model or agreement about  
the best treatment strategy. The 
general consensus is that the 
complexity of symptoms can be 
insufficiently explained from the point 
of view of a localised biomechanical 
problem and that treatment should 
be offered from a biopsychosocial 
perspective. WAD is examined further  
in four contributions. The first contains 
a first-hand report from a victim of a car  
accident, while the other three, submitted  
respectively by an occupational 
therapist, a physiatrist and a medical 
scientist focus on possible explanatory 
mechanisms and treatment options.

http://www.hersenstichting.nl
https://www.whiplashstichting.nl/
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Inleiding
In dit artikel wordt onder “liefdevolle 
zorg” verstaan dat de hulpverlener wil 
weten wat de individuele patiënt denkt, 
voelt en wil, en daar rekening mee 
houdt. Hij of zij denkt dus niet vanuit 
een ziektegeval, maar vanuit een ziek 
mens.
De hulpverlener heeft daarom, behalve 
met het lichaam van de patiënt, 
eveneens te maken met psychologie 
en sociologie, die immers in elkaar 
grijpen of elkaar beïnvloeden. Zonder 
lichaam geen geest, zonder geest  
geen cultuur, maar ook zonder cultuur 
geen geest.

Büser en Mergell in het hospitaal 
 te Leiden

Terug naar liefdevolle zorg van 1821

door drs. M.M. Portegies

Samenvatting 
In de Nederlandse gezondheidszorg zit tegenwoordig de liefdevolle 
aandacht in de knel. Menig hulpverlener denkt dat liefdevolle zorg de patiënt 
niet helpt. Zij willen wel helpen, maar weten niet hoe. Dit komt omdat het 
sociaal denken in Nederland sinds de industrialisering - vanaf rond 1870 -  
fundamenteel is veranderd. Het appel om één te zijn met je medeburgers 
is vervangen door de oproep om jezelf, dus ánders te zijn. Waar sociale 
verbanden aan belang inboeten, vermindert ook het elkaars broeders  
hoeder zijn.
Heel anders was de tijd vanaf de bevrijding van de Fransen in 1813 tot  
circa 1840. De agrarische samenleving van toen kan geschetst worden als 
homogeen, zelfingenomen, overzichtelijk en kritiekloos. Midden in deze 
periode, in 1821, belandt luitenant J.Th. Büser doodziek in het hospitaal te 
Leiden. Inspecteur C.G.E. Mergell legt sterk de nadruk op een sterke geest 
in een gezond lichaam. Hij geeft de luitenant onder meer veel liefdevolle 
aandacht en Büser wordt weer gezond.

Afb. 1: Landschap met Haarlem aan de horizon in 1846. In december 1816 marcheert Büser door 
het stille en landelijke Nederland. Na zijn ontslag uit het hospitaal studeert Büser in Haarlem 
klassieke talen.
Bron: Laanstra W.: Andreas Schelfhout, Amsterdam 1995, p. 91. 

De cultuur bevat normen (wetten) voor 
sociaal gedrag. Sociale processen 
hebben op hun buurt invloed op de 
persoon, en diens gedrag kan weer 
consequenties hebben op fysiologisch 
niveau (gezondheid). Bij de mens 
draaien biologie, psychologie en 
sociologie door elkaar heen1.
De oorzaak van liefdevolle zorg - of 
juist het ontbreken daarvan - kan dus 
in de samenleving liggen. Het gevolg 
van zorg kan zich dus uiten in snelle 
genezing of juist in voortdurende 
lichamelijke klachten.
Vandaar dat hierna liefdevolle zorg 
wordt besproken in de context 

van samenhang van fysiologie, 
psychologie en sociologie. Eerst wordt 
nagegaan waarom in onze huidige 
geïndustrialiseerde samenleving de 
relatie tussen zorgverlener en patiënt 
vaak onder druk staat, en wat daarvan 
de gevolgen zijn. Vervolgens komt via 
de memoires van de luitenant  
J.Th. Büser aan de orde hoe in de 
agrarische samenleving van 1821 
een zieke soldaat zijn behandeling 
door een militaire geneesheer heeft 
ervaren, en wat het gevolg van deze 
behandeling voor zijn genezing was.
Het probleem van een bron als een 
memoire is de interpretatie. Hoe 
betrouwbaar is de verteller? Aan de 
andere kant geeft de memoire van 
de luitenant wel de gevoelens weer 
over zijn opname in het hospitaal. 
Bovendien zijn emoties zijn nu 
eenmaal subjectief.

Meer aandacht nodig
De verzorgingssocioloog A. de Swaan 
schrijft: “Niet tijd is het schaarse goed 
in het ziekenhuis, maar aandacht.” 
Immers tijdgebrek van artsen en 
verplegers is niet altijd het gevolg 
van een overbelast werkschema. Het 
personeel heeft het ook druk omdat 
het onder druk staat om patiënten 
en ondergeschikten de affectieve 
aandacht te geven die ze nodig 
hebben. Om van een beroep op 
steun verschoond te blijven gebruiken 
artsen en verpleegsters de claims van 
anderen als excuus2.
Deze aandacht heeft de patiënt 
echter om drie redenen wel steeds 
meer nodig. Ten eerste omdat door 
de voortdurende verdergaande 
wetenschap en technologie de positie 
van de patiënt ten opzichte van de 
hulpverlener steeds kwetsbaarder 
wordt3.
Ten tweede hebben patiënten sinds 
de industrialisering van Nederland in 
het laatste kwart van de negentiende 
eeuw juist meer behoefte aan een 
goede zorg. De algemene fysieke 
gezondheid is vanaf toen met sprongen 
vooruitgegaan, maar de psychische 
gezondheid is er daarentegen op 
achteruit gegaan.

De auteur is historicus.
Het artikel is eerder gepubliceerd in het 
septembernummer 2004.  
Nederl Mil Geneesk T 70 (5) 143-151.

O O R S P R O N K E L I J K  A R T I K E L
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Afb. 2: De hoogleraren van de Leidse universiteit voor het 
academiegebouw aan het Rapenburg op 8 februari 1828. Enkele 
geleerden, waaronder een paar Leidse professoren, ondervragen 
Büser over zijn ziekte. Zij komen tot slotsom dat genezing 
uitgesloten is.
Bron: Wolf H.C.: Onderwijs en opvoeding in de Noordelijke Nederlanden 
1813 - circa 1840, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Weesp 1983, 
p. 115. 

Ongeveer een derde deel van de 
Nederlanders lijdt periodiek aan 
klachten van depressieve aard4.  
In 2001 waren ruim anderhalf miljoen 
Nederlanders tussen de 15 en  
64 jaar arbeidsgehandicapt. Een  
kwart van hen had psychische 
klachten5. De derde reden waarom de 
patiënt steeds meer aandacht nodig 
heeft is de toenemende persoonlijke 
rijkdom en individualisering, waardoor 
de roep om variëteit en kwaliteit in de 
zorg luider klinkt6.
Toch denkt menig hulpverlener dat 
liefdevolle aandacht de patiënt niet 
helpt. Volgens De Swaan realiseren 
verple(e)g(st)ers zich weliswaar dat 
klagen vaak voortkomt uit angst 
en eenzaamheid van de patiënt, 
“maar zij menen ook dat de zieke 
bij vertrouwelijke gesprekken en 
intieme gevoelsuitingen niet gebaat 
zal zijn2”. Bij veel artsen ligt dit niet 
anders. Dokter C. Spreeuwenberg 
vindt dat tijdens de opleiding en bij de 
nascholing van artsen meer aandacht 
besteed moet worden aan persoonlijke 
houding en het vermogen óm te gaan 
met pijnlijke situaties. Spreeuwenberg: 
“In het algemeen is het zo dat de 
artsen wel willen helpen, maar niet 
weten hoe7.”

Nieuw soort mensen
Artsen zijn bepaalt niet de enigen  
met dit probleem. Bureau Motivaction 

ondervraagt jaarlijks  
2000 Nederlanders over 
hun wel en wee. Het 
blijkt dat veel mensen 
na jaren afzijdigheid en 
desinteresse zich meer 
betrokken voelen bij de 
samenleving.
Steeds meer 
Nederlanders 
willen iets voor hun 
omgeving doen, 
verantwoordelijkheid 
nemen, maar ook zij 
weten niet hoé8.
Dit onvermogen komt 
doordat het sociaal 
denken fundamenteel 
is veranderd. Vóór 
de industrialisering 
woonden in steden 
arm en rijk dwars 
door elkaar. Vooral 
godsdienst en cultuur 
waren de bindende 
factoren. Tolerantie en 
dulden waren het meest 
kenmerkend voor het 
sociale leven. Vanwege 
ontkerkelijking, 
multiculturele 

samenleving, mondialisering en 
cultuurrelativisme hebben oude 
gemeenschappen hun samenhang 
verloren. Met cultuurrelativisme wordt 
bedoeld dat we ons wijsmaken dat het 
niet meer nodig is om als volk iets te 
willen en iets te zijn, waarin we onze 
eigen geschiedenis niet meer hoeven 
te kennen. Veel mensen wonen 

Afb. 3: Nederlandse begraafplaats met 38 tomben te Bogor (Buitenzorg) in Indonesië 
(Nederlands-Indië). Omcirkeld is de grafsteen van J.A.V. de Sturler, ritmeester regiment huzaren 
(lichte cavalerie). Geboren te Tiel op 15 september 1804 en gestorven in 1836. In de periode  
1816-1832 vertrekken 31.879 Europeanen naar Indië van wie in die zelfde tijd er 24.330 sterven. 
Geen wonder dat Büser niet naar Indië, maar naar zijn familie vertrekt.
Foto: Portegies M.M., 27 november 2000.

tegenwoordig toevallig in Nederland, in 
plaats dat ze zich Nederlander voelen9.
Met de industrialisering is een nieuw 
soort mensen ontstaan. Individueler en 
consumptiever. De Nederlanders zijn 
qua cultuur en mentaliteit stedelingen 
geworden, ook als zij niet in de 
stad wonen. De geïndustrialiseerde 
landbouw met plastic koeien heeft van 
de boer in bouwpakket-villaatjes min of 
meer een stedeling gemaakt10.
Het appèl om één te zijn met je 
medeburgers is vervangen door de 
oproep om jezelf, dus ánders te zijn. 
Waar sociale verbanden aan belang 
inboeten, vermindert ook het elkaars 
broeders hoeder zijn. Met als resultaat 
dat het sociaal denken van weleer ook 
in de gezondheidszorg op de helling is 
gezet9.
Door het onvermogen om iets voor 
de omgeving te doen, nadert in de 
gezondheidszorg niet het medisch 
handelen, maar de kwaliteit van de 
zorg een bedenkelijk niveau4.
Het niet of onvoldoende geven van 
liefdevolle aandacht, met als gevolg 
ontevreden patiënten, kan ongunstig 
zijn voor het genezingsproces. Volgens 
de socioloog W.S.P. Fortuyn helpt een 
betrokken gesprek vaak meer dan 
een recept. De tevredenheid van de 
patiënt zal er toe bijdragen dat hij zich 
geborgen voelt. Heel vaak blijkt dit van 
invloed op de genezing. Voluit winst 
dus voor alle betrokkenen, en zeker 
voor de patiënt11.
Ook is het niet geven van aandacht 
duur. Zeker tweederde van het 
aantal bezoeken aan artsen heeft 
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te maken heeft met zogenaamde 
psychosomatische of psychosociale 
klachten12. De patiënt kan echter zijn 
onbehagen vertalen in lichamelijke 
klachten en maatregelen verlangen 
in de sfeer van de behandeling. 
Deze vertaling wordt ook uitgelokt 
door de afhankelijksverhoudingen 
waarin de patiënt is opgenomen. Het 
personeel in het ziekenhuis is immers 
beroepshalve gehouden om op zijn 
lichamelijke klachten te reageren. Met 
een somatische klacht verzekert de 
patiënt zich dus van de aandacht van 
zijn verzorgers2.
Fortuyn zou het niet verbazen als  
25 procent van het medisch handelen 
vervangen zou kunnen worden door 
andere, welzeker goedkopere vormen 
van georganiseerde aandacht. De 
socioloog: “Te weinig wordt ingezien 
dat dienstverlening verleend vanuit een 
dienstbare cultuur en mentaliteit het 
zakelijk gewin zal dienen13.”

Martelende pijn
Alle reden om na te gaan hoe de 
gezondheidszorg kon zijn toen 
Nederland nog niet geïndustrialiseerd 
was in “de goede oude tijd”. Dit is de 
tijd vanaf de bevrijding van de  
Fransen in 1813 tot circa 1840.  

De samenleving van toen kan 
geschetst worden als homogeen, 
zelfingenomen, overzichtelijk en 
kritiekloos. Ondanks de omvangrijke 
armoede en de grote verschillen tussen 

arm en rijk, zijn er 
praktisch geen uitingen 
van sociale onrust14. 
Zowel op landelijk 
als plaatselijk niveau 
nemen een beperkt 
aantal personen de 
beslissingen. Van een 
publieke opinie zoals 
die zich een halve eeuw 
later bij monde van de 
krant zou laten horen, is 
nog geen sprake. Rust 
beheerst het leven in de 
overwegend agrarische 
maatschappij14.
Op 1 januari 2004 zijn 
we met 16,3 miljoen 
inwoners en liggen 
onder een deken van 
geluid. Op 1 januari 
1821 telt ons land  
2,4 miljoen mensen. 
Niemand heeft ooit van 
een auto, telefoon, radio 
of televisie gehoord15.
Door dit stille en 
landelijke Nederland 
marcheert in december 
1816 de luitenant  
J.Th. Büser. Met 
zijn bataljon loopt 
hij van Yperen via 
Turnhout, Tilburg en 
’s-Hertogenbosch naar 

Nijmegen. De 27-jarige Büser is al 
sinds 6 juni 1813 militair. In Nijmegen is 
zijn dienst “niet zwaar of vermoeijend”. 
Toch gaat het bergafwaarts met zijn 
gezondheid. De geboren Lochemer 
krijgt last van “rhumatisme, dat meer 
en meer toenam en al dreigender 
en dreigender werd; zoodat ik 
genoodzaakt was, daartegen, ofschoon 
zonder eenige baat, geneeskundige 
hulp in te roepen16.”
Op 20 maart 1819 wordt Büser 
overgeplaatst naar Arnhem. Iedere dag 
worden de “rhumatische aanvallen” 
heviger. Medische hulp helpt niet. Pijn 
bezorgt hem slapeloze nachten. De 
luitenant: “Nu kwam hier nog bij, dat 
de organen der spijsvertering hunne 
diensten begonnen te weigeren, de 
zenuwen geschokt werden en de 
spierkracht als verlamd scheen.” 
De geneesheren kunnen Büser niet 
genezen, zodat hij besluit naar zijn 
familie in Culemborg te gaan. Daar 
hoopt de luitenant “door verandering 
van luchtgestel en omgeving” te 
herstellen. Büser krijgt van de  
Minister van Oorlog twee maanden 
verlof, verlaat in augustus 1820 zijn 
korps en reist naar Culemborg16.
Thuis wordt de officier twee maanden 
vertroeteld en krijgt hij medische hulp. 
Het helpt niet; Büser voelt zich alsmaar 
zieker. Een voortdurende martelende 
pijn verzwakt hem steeds meer. Op het 
einde van zijn verlof vraagt Büser aan 
het ministerie om verlenging van verlof 
en opname in het Rijkshospitaal te 
Leiden. Het ministerie gaat akkoord16.
Het is een goede keuze om zich in 

Afb. 4: “Het uitgaan van de kerk” in een Meierijs dorp rond 1842. Het is de kleinschaligheid, 
menselijke warmte, orde, respect, rust, authenticiteit en veiligheid van toen waar velen in onze 
jachtige stadsstaat naar verlangen.
Bron: Van den Eerenbeemt H.F.J.M. (red.): Geschiedenis van Noord-Brabant, deel 1 Traditie en modernisering  
1797-1890, Amsterdam en Meppel 1996, p. 344.

Afb. 5: Zandstenen poort uit 1660 van het voormalig pesthuis 
en hospitaal in Leiden. De pest wordt voorgesteld als een furie 
boven de poort.
Foto: Portegies-Hermans E.M., 6 juni 2004.
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Leiden te laten behandelen16.  
In de zomer van 1816 begon  
Henry William Carter van de universiteit 
van Oxford een reis door Frankrijk, 
Italië, Zwitserland en Nederland. In 
die landen bezocht hij de belangrijkste 
hospitalen in 27 verschillende plaatsen. 
Over het Rijkshospitaal in Leiden 
schreef Carter: “It contained upwards 
of 300 patients. There were no cases 
of remarkable interest (...) The hospital 
was in admirable order, and its 
construction good...17.”
Het hospitaal kan zich dus meten met 
de belangrijkste ziekenhuizen van 
die tijd. Het dient voor het opleiden 
van officieren van gezondheid, tot 
genezing van militaire patiënten 
en om zieken over te nemen uit 
vaste garnizoenshospitalen en 
garnizoensziekenzalen die ontruiming 
behoeven18. Het hospitaal is gehuisvest 
in het voormalige pesthuis, dat op 
een kwartier afstand van Leiden ligt. 
Een dubbele gracht met stromend 
water omringt het vierkante gebouw. 
Rondom het grote binnenplein liggen 
in twee verdiepingen ruime luchtige 
zalen. Het medisch personeel bestaat 
naast inspecteur C.G.E. Mergell uit 
twee andere officieren van gezondheid, 
die tijdens de opname van Büser 
promoveren. Verder werken er nog 
enkele apothekers en elèves ofwel 
officieren van gezondheid derde 
klasse. Deze laatsten zijn de laagste 
van de drie rangen in de medische 
dienst19.
Het verplegend personeel bestaat 
uit twee ziekenvaders, een knecht 

voor de chirurgie en een knecht 
voor de baden. Ten slotte is er voor 
iedere vijftien zieken één oppasser. 
Het overige personeel is: een 
directeur, die verantwoordelijk is 
voor het huishoudelijk bestuur, een 
kantoorbediende, een schrijver met 
een assistent, een magazijnmeester 
en spijsbezorger met een assistent, 
een assistent in de spijskamer, een 
assistent in de apotheek en een portier. 
De kok, ten slotte, is volgens Büser 
“een in zijn vak uitnemend bekwaam 
en geschikt mensch20.”

Mergell
Op 19 januari 1821 reist Büser in 
een gesloten rijtuig, voorzien van 
een bed, onder begeleiding van zijn 
broer naar het Leidse hospitaal. Nog 
die zelfde avond komt hij aan. De 
volgende ochtend om 10 uur verschijnt 
inspecteur Mergell aan het bed van 
de luitenant. Hij gaat zitten en zegt: 
“Ik heet u welkom, lieve Vriend! in het 
Laboratorium van Hippokrates! hoe 
hebt gij het van nacht gehad? Welaan, 
zeg mij eens, als het u niet te veel 
vermoeit, openhartig en getrouw, hoe 
gij aan dien kwelduivel zijt geraakt! 
vertel mij zoo wat van uw rhumatisch 
lijden; geef mij een beknopte  
historia morbi! 16”
Mergell (1781-1851), is een van de 
vele Duitse geneeskundigen die in 
de eerste helft van de negentiende 
eeuw in Nederland bij de Militair 
Geneeskundige Dienst werken21. Hij 
begint hier al als hij zeventien jaar 
oud is. De Duitser behaalt zijn dokters 

diploma te Leiden in 1810. Tijdens de 
Franse Tijd (1795-1813) dient hij in de 
legers van Napoleon Bonaparte, waar 
hij veel chirurgische ervaring opdoet. 
Lange tijd werkt de Duitser bij een 
garnizoen in de buurt van Parijs. De 
hoofdstad is het middelpunt van de 
Franse geneeskunde, waar klinische 
oriëntatie en empirische opstelling 
leidt tot een vernieuwing van zowel 
de diagnostiek als de therapie. Daar 
wordt hij een vriend van de beroemde 
oorlogschirurg D.J. de Larrey en leert 
veel van andere Franse chirurgen22.
Na de val van Napoleon keert Mergell 
terug naar Nederland en wordt 
vanaf 1817 zowel eerste officier van 
gezondheid in het militair hospitaal 
te Leiden als inspecteur voor de 
noordelijke provincies23. Dit besloeg 
ongeveer het grondgebied van het 
huidige Nederland. Immers Nederland, 
België en Luxemburg zijn in 1814 
feitelijk, en een jaar later officieel, 
verenigd in één staat24. Als inspecteur 
heeft Mergell het onmiddellijk toezicht 
over de geneeskundige dienst en de 
medicijnen, zowel bij de korpsen als in 
de hospitalen18.
Büser heeft dus niet bepaald de 
eerste de beste aan zijn bed. Hij 
vertelt zijn lijdensgeschiedenis en 
Mergell antwoord op “den meest 
belangstellenden en vertrouwelijken 
toon: Lieve Vriend! ge hebt veel 
geleden, veel doorgestaan, en het 
zou mij zoo aangenaam wezen, 
iets tot verligting uwer pijnen te 
kunnen toebrengen. Ik wil en zal 
daartoe alles aanwenden wat de 
kunst vermag, de ondervinding heeft 
geleerd en de menschlievendheid 
voorschrijft. Eén ding echter moet 
ik u op het hart drukken: geef u met 
eenig vertrouwen aan mijne leiding 
over, want als het daaraan ontbreekt, 
zullen de geneesmiddelen weinig 
baten; doch blijf, wat ik u bidden mag, 
steeds bedaard en moedig! Wél is 
uw toestand bedenkelijk, maar nog 
niet hopeloos; wél heeft de ziekte uw 
ligchaam ondermijnd en geknakt, maar 
nog niet gebroken; en mij dunkt, er zijn 
nog middelen in het werk te stellen, 
die welligt tot een gelukkige uitkomst 
zullen leiden. Ik wil mij hier echter niet 
geheel alleen als uw helper opdringen, 
maar wensch, vóór dat wij aan ’t werk 
gaan, het advies in te winnen van 
ouder en geleerder lieden, en zal het 
dus daarheen trachten te brengen, 
dat er reeds morgen eene Consulta 
worde gehouden van Doktoren en 
Professoren, ten einde daarna met te 
meer vertrouwen te handelen. Adieu, 
lieve Vriend! blijf moed houden en 
vertrouwend een betere toekomst 

Afb. 6: Zijgevel van het pesthuis, gebouwd tussen 1657 en 1661 en in de jaren 41-43 van de 
vorige eeuw gerestaureerd naar de oorspronkelijke 17e eeuwse stijl. Op 19 januari 1821 reist 
Büser naar het Leidse hospitaal, gevestigd in het pesthuis.
Foto: Portegies M.M., 6 juni 2004.
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verbeiden: voor ditmaal verlaat ik u en 
ga andere patiënten bezoeken, die op 
mijne komst wachten; doch op morgen 
hoop ik u nader en langer te zien16.”

Halve moord
Mergell vertrekt en geeft een van de 
officieren van gezondheid derde klasse 
opdracht om Büser vooral die nacht 
in de gaten te houden. De inspecteur 
hoopt zo uit eventuele symptomen 
nog meer te weten te komen over de 
kwaal van de luitenant. De dag verloopt 
verder rustig, maar ’s avonds als 
Büser wil slapen, wordt de pijn zoals 
gewoonlijk weer heviger. Het is zo erg 
dat hij begint te schreeuwen. De elève 
vreest hierdoor dat in de aangrenzende 
ziekenzaal onrust zal ontstaan en 
de patiënten niet kunnen slapen. Hij 
brengt Büser tot rust door hem “een 
narcoticum” te geven. De verdoving 
werkt prima. De luitenant valt tot de 
ochtend in een onrustige maar diepe 
slaap16.
Om tien uur staat Mergell weer aan 
het bed van Büser. De luitenant blijft 
echter slapen. Een uur later komt 
de inspecteur terug. Büser is nu wel 
wakker, maar nog niet fit. De Duitser 
hoort van de luitenant wat er gebeurd 
is en richt zich boos tot de elève: 
“Heb ik u daartoe (...) de surveillance 
toevertrouwd over een patiënt, 
wiens toestand ik nader uit eenige 
toevallige indikatiën wenschte te leeren 
kennen? Was het voor u een te groote 
opoffering, daaraan eenige uren van 
den nacht toe te wijden? Ge hadt 
hier even goed rattenkruid als opium 
kunnen toedienen, want wat gij nu 
hebt gedaan, is niet veel beter dan een 
halve moord. Vertrek uit mijn gezigt 
en kom mij in geen acht dagen weder 
onder het oog! 16”
De jonge officier van gezondheid 
maakt zich uit de voeten. Mergell zegt 
hierop tegen Büser dat hij ’s middags 
voor een zogeheten “interrogatorium” 
(ondervraging) bij enkele geneesheren 
- waaronder een paar Leidse 
professoren - moet verschijnen. Om 
één uur is het zover en brengen  
twee ziekenoppassers hem naar een 
kamer in het hospitaal. Daar zitten 
Mergell en enkele andere geleerden. 
Büser doet zijn verhaal. De heren 
overleggen in het Latijn en zeggen dat 
ze hem geen kans geven en genezing 
uitgesloten is. De luitenant kan dit 
verstaan omdat hij van 1807 tot 1809 
aan de hogeschool van Harderwijk 
Oude Talen heeft gestudeerd. De 
inspecteur wil echter nog niet opgeven. 
Hij staat op en zegt: “Mijne Heeren! 
de Patiënt verkeert gewis in een 
bedenkelijken toestand; doch ik neem 

hem, met uw verlof, geheel voor mijne 
rekening; misschien is er nog kans 
van herstel, althans zoo komt het mij 
voor.” De heren gaan akkoord en Büser 
vertrekt16.
Nauwelijks is de luitenant terug op zijn 
kamer, of Mergell komt. De Duitser 
vertelt dat hij van nu af hem  
“in- en uitwendige middelen” zal laten 
toedienen. Tevens drukt hij Büser 
op het hart aan de opvattingen van 
zijn collega’s “niet te veel gewigt” 
te hechten. “Moed derhalve, lieve 
Vriend! moed en al weder moed! 
De mensch kan veel lijden, veel 
doorstaan; maar geeft hij in moeijelijke 
levenstoestanden den moed verloren, 
dan worden te gelijker tijd alle 
levensorganen aangedaan, en het 
gevolg er van is, dat het fyziek ten 
laatste bezwijkt16.”
Büser wordt nu veertien dagen lang 
intensief behandeld. Onder toezicht 
van een officier van gezondheid en 
vaak Mergell zelf, wrijft een oppasser 
Büser regelmatig vrijwel helemaal in. 
Vooral die delen waar de luitenant 
het meeste last van heeft. Het werkt. 
De aanvallen worden steeds minder 
hevig16.
Na de kuur krijgt Büser een paar dagen 
rust om te kijken “wat de ziekte wilde of 
scheen voor te hebben”. De krijgsman 
vertoont geen “verontrustende 
verschijnselen” meer, maar nog wel 
“eenige vermaningen van pijn.” Nu 
krijgt Büser een behandeling van 
drie weken, waarin hij dagelijks wordt 
ingewreven. Met de dag heeft de 
luitenant minder pijn, wordt zijn lichaam 
rustiger en krijgt hij een beter humeur. 
Mergell vertrouwt het echter nog niet 

helemaal en observeert Büser na de 
tweede behandeling twee weken lang, 
zonder dat hij medicijnen of andere 
medische hulp krijgt16.
Büser kan weer goed slapen, 
maar voelt toch nog af toe pijn. De 
inspecteur trekt hieruit de conclusie 
dat de luitenant nog niet helemaal 
beter is en geeft hem weer een 
behandeling van twee weken. Büser 
slaapt weer als vanouds, de pijn is 
weg en zijn maag werkt weer goed. 
Door de maandenlange voortdurende 
folteringen, slapenloosheid en 
gestoorde spijsvertering is de luitenant 
echter zo mager en zwak dat hij bijna 
geen voet kan verzetten. Mergell geeft 
Büser een speciaal dieet en gaat een 
keer vertrouwelijk naast hem zitten. 
Vriendelijk zegt hij: “Lieve Vriend! 
we hebben tegen uwen doodvijand 
gekampt en volhard; we hebben hem 
aangegrepen en verwonnen: doch 
ons werk zou maar halfwerk wezen, 
bijaldien uwe ligchaamskrachten niet 
terugkeerden en gij geene mens sana 
in corpore sano (een gezonde geest in 
een gezond lichaam, red.) omdroegt16.”

Vissen en thee drinken
Om Büser weer te laten aansterken 
krijgt hij “versterkende spijzen en 
dranken”. Ondanks dat het pas eind 
maart is, moet de luitenant voor 
lichaamsbeweging en zoveel mogelijk 
frisse lucht buiten wandelen. Tegen de 
kou kan hij warme kleren aantrekken. 
Büser mag zelf weten hoe lang de 
wandelingen duren. Mergell: “Voorts 
moet gij geheel op uw gemak en naar 
uwe fantasie leven: eten, als gij er trek 
in hebt, slapen, als ge daar opwekking 

Afb. 7: Binnenplaats van het hospitaal. Ondersteund door een ziekenoppasser maakt Büser hier 
zijn eerste wandeling.
Foto: Portegies-Hermans E.M., 6 juni 2004.
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toe gevoelt; een bad gebruiken, als u 
dat wenschelijk toeschijnt: en hebt gij 
lust om wat te lezen; welnu, dan kan 
die wensch gemakkelijk bevredigd 
worden; ik heb zelf nog wel ’t een en 
ander, dat onderhoudend, grappig, 
geestig is, de zinnen vervrolijkt, de 
muizenesten verjaagt en lachspieren 
in beweging brengt; ik zal u daarvan ’t 
een en ander medebrengen16.”
Reeds de volgende voormiddag 
begint Büser ondersteund door een 
ziekenoppasser zijn eerste wandeling 
op de binnenplaats van het hospitaal. 
De Duitser ziet dit en roept: “Bravo, 
bravissimo, Luitenant! zoo moet het 
gaan, wilt gij er ganschelijk boven 
op komen en weêr een flinke kerel 
worden: met zulke menschen heb ik 
gaarne te doen, ze laten het niet op 
den dokter en zijne medikamenten 
alleen aankomen, maar steken meê de 
handen uit de mouw”. De inspecteur 
loopt een paar keer met Büser op neer 
en gaat vervolgens met hem mee naar 
zijn kamer. Daar geeft hij de luitenant 
twee boeken en zegt: “Welaan, 
wissel nu lektuur met wandeling af 
en neem van tijd tot tijd uwe siësta! 
geen te groote inspanning van geest 
of ligchaam! beide moeten gevoed, 
opgewekt, versterkt worden, doch 
daarbij alle overspanning vermeden”. 
Lachend geeft hij Büser een hand en 
gaat verder met zijn ronde door de 
ziekenzalen16.
Het gaat steeds beter met de luitenant. 
Hij verveelt zich niet bepaald. Mergell 
zorgt voortdurend voor nieuwe “luimige 

en geestige geschriften” zoals  
“Don Quichote”. Al snel kan Büser 
zonder hulp van een oppasser 
wandelen. De binnenplaats wordt te 
klein zodat hij vaak om het hospitaal 
heen loopt. Soms slentert de luitenant 
Mergell tegemoet om dan met hem 
terug te wandelen, terwijl zij “vrolijk en 
opgeruimd kouten16.”
Vaak gaat Büser op bezoek bij een 
paar zieke officieren die eveneens in 
het hospitaal liggen. Helaas redden 
zij het niet. Ze overlijden aan tering. 
Ook loopt de luitenant wel eens mee 
met de morgenvisite van een van de 
officieren van gezondheid. Hij ziet 
“hoe trouw en goedig en vriendelijk en 
troostend en opbeurend de patiënten 
werden toegesproken en verzorgd 
en alles aangewend, wat hun lijden 
kon verminderen of lenigen of de 
levensvonken weder opwakkeren16.”
Bij mooi weer gebeurt het niet zelden 
dat de inspecteur met een oppasser 
en een paar hengels Büser komt 
halen met de woorden: “Komaan, er 
uit, Luiaard! de visschen wachten ons 
al op; wie weet welk een heerlijke 
zoô baars wij zullen vangen”. Het 
drietal gaat dan langs de Wetering of 
Molenvliet zitten om hun snoeren uit te 
gooien16.
Het gaat steeds beter met Büser 
en soms vraagt de directeur van 
het hospitaal, de gepensioneerde 
majoor Ernst, de luitenant op de thee. 
Ernst woont samen met zijn vrouw 
in een afzonderlijke woning naast de 
hoofdingang van het hoofdgebouw.  

Bij die gelegenheden wandelt Büser in 
de grote tuin van de majoor16.
Meestal komt om de acht dagen de 
commandant van Leiden, kolonel 
Cortshausen, op bezoek. Büser wordt 
niet vrolijk van de kolonel met zijn 
onafscheidelijke dampende pijp. Hij 
heeft een gezicht “zoo bar en barsch, 
als of het er op had gehageld, en een 
toon van toespraak, zoo norsch en 
forsch, als of de noordenwind ons 
tegengromde en men er haast bang 
van zou worden; ten minste ik heb 
nooit een zweem van glimlach op zijn 
gelaat ontdekt en hem geen enkel 
woord hooren uiten, dat aangenaam, 
lieflijk en belangstellend klonk. Welk 
een kontrast met den beminnelijken, 
vriendelijken, lieftalligen, wellevenden, 
en menschlievenden Dokter Mergell! 16”

Toekomst als zeepbel
Büser voelt zich sterk en herboren. Hij 
hoopt spoedig het hospitaal te mogen 
verlaten en weer te gaan werken. 
Begin april krijgt de luitenant echter 
een dienstbrief. Hij leest: “Het heeft 
Zijne Majesteit behaagd, u, bij Besluit 
van den zesden Maart, eervol uit  
’s Lands militaire dienst te ontslaan 
en tevens een pensioen toe te leggen 
van tweehonderd guldens ’s jaars, in te 
gaan den eersten April 182116.”
Als Eerste Luitenant bij de Jagers 
verdient Büser op dat moment fl. 900,-  
per jaar20. Ter vergelijking; in 1819 
verdiende in Gelderland, waar Büser 
vandaan komt, ruim driekwart van de 
arbeiders 50 tot 69 cent per dag. Per 
jaar zou dit ongeveer fl. 183,- zijn25. 
Hierbij moet wel bedacht worden dat dit 
loon nauwelijks het bestaansminimum 
garandeerde. Nog lagere lonen dan 
de al bestaande zouden een fysiek 
bestaan voor deze grote groep van de 
bevolking vrijwel onmogelijk hebben 
gemaakt26.
Logisch dat Büser zijn toekomst “als 
een zeepbel” uiteen ziet spatten. De 
luitenant: “Als een onnutte ballast werd 
ik over boord geworpen...”. Kort na 
het lezen van de brief komt Mergell de 
kamer in. Hij hoort het slechte nieuws 
en is even sprakeloos. Daarna zegt 
de inspecteur: “lieve Vriend! ik heb 
deernis met uw lot, en gewis hebt gij 
zulk eene bejegening niet verdiend. U 
te helpen en te redden, ligt buiten mijn 
vermogen; maar u mijnen hartelijken 
raad mede te deelen, daartoe gevoel ik 
opgewektheid en mij in staat. (...) Het u 
toegelegde pensioen is gering en zelfs 
niet toereikende, om den schemer van 
fatsoenlijk man te blijven omdragen...”. 
Als enige oplossing ziet Mergell dat 
Büser dienst neemt bij het  
Nederlands-Indische leger16.

Afb. 8: De Wetering met op de achtergrond in het midden het hospitaal. Bij mooi weer gebeurt 
het niet zelden dat Mergell met een ziekenoppasser Büser komt halen om te gaan vissen aan de 
Wetering.
Foto: Portegies-Hermans E.M., 6 juni 2004.
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De krijgsmacht heeft namelijk moeite 
voldoende soldaten voor de Oost te 
werven. De jaarlijkse campagnes in 
Nederlands-Indië voeren afwisselend 
door tropisch regenwoud, moerassen 
en hooggebergte, en worden al snel 
een ware worsteling met natuur en 
klimaat. Niet zelden wordt letterlijk elke 
soldaat ziek. In de periode 1816-1832 
gaan er 31.879 Europeanen naar 
Indië, van wie er in diezelfde tijd 
24.330 sterven, ofwel 76%. Nog altijd 
getuigen grafstenen van deze tijd. Wie 
daarom naar de Oost gaat staat in een 
kwade reuk27.
Geen wonder dat Büser enkele dagen 
later blakend van gezondheid niet 
naar Indië, maar naar zijn familie 
in Culemborg vertrekt. Tevergeefs 
solliciteert hij naar zowel militaire als 
burger betrekkingen. Vandaar dat hij 
eerst in Haarlem en daarna in Hattem 
zijn studie klassieke talen weer oppakt. 
Na de Belgische opstand in 1830 meldt 
hij zich in november van dat jaar weer 
aan voor het leger16.
Nog die zelfde maand wordt hij 
bevorderd tot kapitein. In augustus 
1831 verliest hij te Hulst “onder hevige 
en gecompliceerde koortsen het 
bewustzijn”, maar met “medische en 
chirurgikale hulp” herstelt hij na een 
paar maanden. In juni 1834 wordt 
zijn compagnie opgeheven. Voor de 
tweede maal krijgt hij eervol ontslag en 
verlaat nu definitief de krijgsmacht. Hij 
wordt eerst griffier bij het Vredegerecht 
te Hasselt en daarna tot zijn pensioen 
in 1853 griffier bij het Kantongerecht te 
Zwolle16.

Nostalgie
Zijn opname in Leiden heeft een 
onwisbare indruk op Büser gemaakt. 
Ruim veertig jaar later schrijft hij over 
Mergell dat dit een “brave, Christelijk 
menschlievende Man” was, “gedreven 
door echte humaniteit en uit warme 
belangstelling in mijn levenslot”. 
Wanneer hij aan zijn verblijf in het 
hospitaal denkt “dan staat mij telkens 
het beeld van den Man voor den 
geest, die, toegerust met uitstekende 
medische bekwaamheden, geen 
grooter vreugde kende, dan de lijdende 
menschheid op te beuren, gelukkigen 
te maken en gelukkigen om zich te 
zien”16.
Achteraf vindt Büser dus dat Mergell 
hem als een vorst heeft behandelt. 
Volgens Fortuyn is er niets mis mee  
als een arts zo met zijn patiënt omgaat. 
Hij leeft er ten slotte van en haalt  
daar zijn arbeidsvreugde uit. 
Bovendien werkt een beetje koning 
zijn beter mee, waardoor de kwaliteit 
van de zorg en de tevredenheid van de 

patiënt zal toenemen28.
En tevreden was Büser:  
“Onvergetelijk blijven mij steeds de 
dagen, die ik daar heb doorgebragt: 
en geen wonder, want ik werd er, 
beladen met smarten en pijnen, in 
opgenomen, met de liefderijkste 
zorgen behandeld en verpleegd, 
met de meeste voorkomendheid 
en menschlievendheid bejegend; ik 
ondervond er troost en bemoediging, 
hulp en baat... 16” 
Op het eerste gezicht is het  
opmerkelijk dat Mergell zijn ideeën  
in de praktijk kon brengen. De 
inspecteur bezocht dagelijks 
behalve Büser ook de rest van zijn 
patiënten, terwijl hij in het hospitaal 
de hoogste positie bekleedde16. En 
hoe belangrijker iemand is in een 
ziekenhuis, des te meer hij zich moet  
verdedigen tegen de aanspraken  
die afhankelijker mensen op hem  
maken, zowel van personeel als  
van patiënten. Hoe hoger hoe drukker.  
Vandaar de affectieve reserve 
van medici tegenover patiënten 
en ondergeschikten. De Swaan 
veronderstelt echter dat deze 
verwachting van grenzeloze 
emotionaliteit van patiënten die zich 
eenmaal laten gaan juist het resultaat 
is van de mate waarin affecten worden 
verdrongen2.
Kennelijk wist Mergell dit al in 1821 en 
gaf met succes liefdevolle aandacht. 
Letterlijk kreeg Mergell hiervoor de 
ruimte door de kleinschaligheid van  
het hospitaal. Tijdens het verblijf van 
Büser lagen er immers niet meer dan  

100 patiënten16. Figuurlijk kreeg hij 
hiervoor van de samenleving de ruimte. 
Anders gezegd; tegenwoordig is het 
ondenkbaar dat een arts regelmatig 
met zijn patiënt gaat vissen of dat een 
patiënt bij de ziekenhuisdirecteur op de 
thee gaat.
Die tijd komt nooit meer terug. Het 
is echter wel de kleinschaligheid, 
menselijke warmte, orde, respect, 
rust, authenticiteit en veiligheid van 
toen waar velen in onze jachtige 
stadsstaat naar verlangen29. 
“Nostalgie is een collectieve neurose 
geworden”, schrijft de Volkskrant op 
19 juni 2003. “Rituelen terug van 
weggeweest”, meldt het Brabants 
Dagblad op 5 mei van dat zelfde jaar. 
Volgens de gewezen hoogleraar voor 
grootstedelijke problematiek, G. Mak, 
komt het verlangen naar “de goede 
oude tijd” doordat we de richting kwijt 
zijn. Velen weten niet meer aan welke 
waarden en normen ze zich moeten 
houden30.
Een militaire geneesheer uit de  
“goede oude tijd” kende de waarden en 
normen van liefdevolle zorg. Wellicht 
heeft hij ons hiernaar een beetje de 
weg gewezen. 

BÜSER AND MERGELL IN THE 
HOSPITAL OF LEIDEN
In 1816, a certain lieutenant Büser is 
taken ill with heavy fits of rheumatism. 
Finally, he is admitted in the military 
hospital of Leiden; this institution was 
at that time very favourably described 

Afb. 9: Op de voorgrond het huis en de tuin van de directeur van het hospitaal, waar Büser soms 
thee gaat drinken. Hij wandelt dan in de grote tuin.
Foto: Portegies-Hermans E.M., 6 juni 2004.
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by professor H.W. Carter of Oxford 
University. The chief surgeon, doctor 
C.G.E. Mergell, takes special interest 
in Büsers case. He has him rubbed 
thoroughly each day, and prescribes 
a special very nourishing diet. He also 
talks to him often and even takes him 
on fishing trips. Büser gets well again, 
and the doctor even suggests that 
he should enlist in the Dutch colonial 
army. At old age, the grateful patient 
describes his illness and his recovery, 
due to the loving attention of his 
physician, in detail in his memoirs.
From this main theme, the author of 
this article philosophises about the 
lack of loving attention in present 
day medical care. Doctors, nursing 
personnel and other staff want to 
help, but they do not know how. In our 
industrialized society there seems to be 
no time for tendering loving assistance 
to patients in need of some real 
attention.
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Klik op de titel van een module voor een link naar meer informatie.
Inlichtingen: www.nspoh.nl, telefoon (030) 8100500, e-mail info@nspoh.nl

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts (nieuw)
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

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, Utrecht

Financiering van de (publieke) gezondheidszorg
Geld kan maar een keer worden uitgegeven. Er moeten keuzes worden 
gemaakt om schaarse middelen op een verantwoorde wijze te verdelen.  
U leert hoe de financiering in de gezondheidszorg in elkaar steekt en hoe 
deze beïnvloed wordt.
Voor wie:  artsen M&G, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, 

epidemiologen, gezondheidswetenschappers, projectleiders of 
andere professionals

Data:  13 en 20 maart en 10 april 2017, Utrecht

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:  14, 15 en 29 maart, 7 en 19 april, 17 mei en 14 juni, Utrecht

Gebruik en opstellen IZP en FML (nieuw)
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 
Centraal Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) en de Functionele 
Mogelijkheden Lijst (FML).
Data:  21 maart en 11 april 2017, Utrecht

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, Utrecht

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 M&G, huisartsen en 

arboverpleegkundigen en andere professionals, die werkzaam zijn 
in risicovolle branches.

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, Utrecht

Masterclass Wet Werk en Zekerheid en de praktijk van het Arbeidsrecht 
en Sociaal Zekerheidsrecht
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn het ontslagrecht 
en de werkloosheidswet ingrijpend gewijzigd. De nieuwe wet ‘werken na 
de AOW-leeftijd’ is ingevoerd. Experts lichten de wetgeving toe, geven 
inzicht in de gevolgen van deze wet voor werkgever, werknemer en uw 
praktijk en bespreken relevante actualiteiten uit het arbeidsrecht en sociaal 
zekerheidsrecht.
Voor wie:  bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en 

professionals die adviseren over arbeid en gezondheid.
Datum:  27 maart 2017, Utrecht

SOLK en somatoforme stoornissen: beoordelen en begeleiden
Machteloosheid en ergernis wisselen elkaar vaak af als reactie op 
mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, ofwel SOLK. 
Hoe benadert u deze problematiek het best en hoe geeft u professionele 
begeleiding?
Voor wie:  bedrijfs-, verzekerings- en jeugdartsen en andere 

arboprofessionals of re-integratie begeleiders die in hun werk te 
maken hebben met SOLK-problematiek.

Datum:  27 maart (14:00-21:00 uur) 2017, Utrecht

Risico- en crisiscommunicatie uitgelicht
Houd het hoofd koel! U krijgt inzicht in de organisatie van de crisisbeheersing 
in Nederland. Wat zijn de rol en verantwoordelijkheden van de actoren met 
betrekking tot crisiscommunicatie? Er is aandacht voor het schrijven van 
persberichten en de omgang met publiek en media.
Voor wie:  beleidsmakers en professionals die werkzaam zijn op het gebied 

van veiligheid en gezondheid en/of communicatie en te maken 
(kunnen) krijgen met ongevallen, rampen en risicovolle situaties.

Data:  28 maart en 4 april 2017, Utrecht

Aansluiting vinden bij uw doelgroep: Entertainment Education voor 
gezondheidsbevordering
Innovatieve communicatie wordt steeds belangrijker binnen de 
gezondheidszorg. Zo blijkt ‘storytelling’ een krachtig middel om kwetsbare 
groepen te betrekken bij gezondheidsthema’s. Dat kan via webseries, 
serious games, apps, drama-/soapseries en interactieve beeldverhalen - 
ook wel Entertainment-Education (EE) genoemd. Deze strategie is vooral 
geschikt voor het bereiken van patiënten die laaggeletterd zijn en mensen 
die niet spontaan zoeken naar (medische) informatie.
Voor wie:  gezondheid(communicatie) professionals, beleidmakers en 

onderzoekers die Entertainment-Education willen inzetten voor 
gezondheidsbevordering.

Data:  5 april, 11 mei en 15 juni 2017, Utrecht

Nieuwe ontwikkelingen in vaccins en vaccinatie van 
immuungecompromitteerden (nieuw)
Deze module is een gezamenlijk initiatief van de NSPOH en de 
afdeling Viroscience van het Erasmus MC. Fris uw kennis op over het 
immuunsysteem en de werking van vaccins. Leer over de achtergronden van 
de indicaties en contra-indicaties van het vaccineren van deze bijzondere 
patiëntengroep.
Voor wie:  artsen en verpleegkundigen werkzaam in de reizigersadvisering.
Datum:  6 april 2017, Rotterdam
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van 80 naar 100 jaar, zoals al eerder via deze nieuwsbrief bekend is 
gesteld. Daarnaast is een uitbreiding opgenomen met betrekking tot het 
opnemen van de keuringsgegevens van het Dienstencentrum Werving 
en Selectie (DCWS) in de medische dossiers, de omgang met medische 
gegevens van postactieven, de overgang van papieren naar digitale 
dossiers en de schoning van tijdelijke gegevensdragers. De richtlijn is 
gepubliceerd op intranet.

Operationele pijnstillingsrichtlijn
De Adviesraad Spoedeisende Geneeskunde (ASG) heeft de 
operationele pijnstillingsrichtlijn van 12 april 2011 herzien. Deze nieuwe 
versie is gebaseerd op de laatste versie van het Landelijk Protocol 
Ambulancezorg (LPA) en de Tactical Combat Casualty Care (TCCC) 
guidelines. Daarmee voldoet het weer aan de laatste inzichten en 
best practices op het gebied van pre-hospitale pijnbestrijding in de 
traumatologie. De pijnstillingsrichtlijn is alleen van toepassing tijdens 
operationele inzet en is bindend voor de categorieën geneeskundig 
verzorger, gewondenhelper en medic special forces (combattant met 
geneeskundige neventaak (CGN)), Algemeen Militair Verpleegkundige 
(AMV) en Algemeen Militair Arts (AMA). In de bijlage van de richtlijn 
wordt nadere uitleg gegeven over de richtlijn en over de wijzigingen ten 
opzichte van de versie van 2011.

Pre-hospitaal infuusprotocol
Het pre-hospitaal infuusprotocol is opgesteld door de ASG. Dit protocol 
richt zich uitsluitend op de hypovolemische shock bij traumaslachtoffers, 
de meest voorkomende oorzaak van shock op de Role 0/1. De richtlijn 
gaat niet in op andere mogelijke pathofysiologische oorzaken van 
shock. In de bijlage van het protocol wordt nadere uitleg gegeven over 
het protocol; de verschillen tussen de militaire en civiele pre-hospitale 
hulpverlening, de epidemiologie en de totstandkoming van het protocol.

Bijlage C, D en E van de Instructie Transporthygiëne  
(CEAG, nr. 202) beschikbaar via intranet 
Eerder dit jaar werd via dit bulletin melding gedaan van de Instructie 
Transporthygiëne (CEAG, nr. 202). Ten tijde van dat bericht waren de 
bijbehorende bijlagen C, D en E nog in ontwikkeling. De bijlagen zijn 
inmiddels gereed en er is tevens een aanvraagformulier opgesteld voor 
missie-specifieke protocollen. De instructie en de bijbehorende bijlagen 
zijn hier te vinden op intranet. 

E-sigaret alleen nog toegestaan in rokersruimten
Het gebruik van de e-sigaret, de shisha-pen en gelijksoortige 
rookwaren met schadelijke effecten voor gebruikers en omstanders 
mag binnen Defensie alleen nog in rokersruimten gebruikt worden, 
net als het gebruik van tabakshoudende rookwaren, waarvoor reeds 
een gebruiksverbod geldt binnen geheel Defensie. De aanleiding 
voor dit besluit is de nieuwe tabaks- en rookwarenwet die op 20 mei 
2016 van kracht is geworden en onderzoek van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waaruit blijkt dat het gebruik van de 
e-sigaret ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. 
De Centrale Medezeggenschapscommissie (CMC) gaf op  
5 september ongevraagd advies aan de secretaris-generaal om de 
e-sigaret zo snel mogelijk onder het rookbeleid van Defensie te laten 
vallen. Op 20 oktober liet de secretaris-generaal in een nota weten hier 
gehoor aan te geven.

HDBV-aanwijzing ‘Assortimentsmanagement’
De defensieonderdelen moeten, om hun taken uit te kunnen voeren, 
beschikken over goederen en diensten. Het assortimentsmanagement 
borgt de levering van goederen en diensten door leveranciers. 
Het doel van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) aanwijzing 
‘Assortimentsmanagement’ is het op hoofdlijnen vastleggen van 
de kaders voor de inrichting van assortimentsmanagement binnen 
Defensie. Deze aanwijzing legt de bedoeling en de werking uit 
van assortimentsmanagement en beschrijft de rol en taken van 
de assortimentsmanager, evenals de samenhang met andere 

Richtlijnen/instructies
Alternatief binnen Meldcode kindermishandeling maakt  
meldplicht overbodig
In oktober jl. is de aanscherping Wet Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling behandeld in de Tweede Kamer. In plaats van de 
voorgenomen meldplicht komt de staatssecretaris met een Algemene 
Maatregel van Bestuur. Die bepaalt dat er een afwegingskader om te 
melden voor zorgprofessionals moet komen. De Artsencoalitie gaat nu 
aan de slag met het ontwikkelen van het voorgestelde afwegingskader, 
in de vorm van een checklist en meldnormen, die per 1 januari 2018 
gereed moeten zijn.
De door staf DGO uitgegeven nota Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling blijft vooralsnog onveranderd van kracht.  
Staf DGO zal de ontwikkeling van deze instrumenten verder monitoren. 
In een later stadium wordt u hier aanvullend over geïnformeerd.

Actualisatie RMG/007 ‘Overdracht geneeskundige zorg  
bij dienstverlating’
In de geactualiseerde richtlijn ‘Overdracht geneeskundige zorg bij  
dienstverlating’, worden de randvoorwaarden bij het verplicht medisch  
onderzoek bij dienstverlating beschreven. Het onderzoek is gericht op 
zorgvuldige afronding, borging en overdracht van zorgverlening aan  
de toekomstige civiel zorgverlener. Met de publicatie van de nieuwe 
versie is de DMG/007, d.d. 4 oktober 2010 automatisch ingetrokken.  
De richtlijn is hier te downloaden via intranet.

RMG/027 ‘Blast’
Militairen en gelijkgestelde burgers lopen kans te worden blootgesteld 
aan een blast (deze gangbare Engelse term is synoniem aan drukgolf  
of schokgolf). Tijdens de ISAF-missies werd dit met name veroorzaakt 
door detonatie van een zogenaamd ‘Improvised Explosive Device (IED)’. 
Een dergelijke blast kan duidelijk zichtbare verwondingen veroorzaken, 
maar ook een meer subtiel effect hebben op het bewegingsapparaat, 
gehoor, en inwendige organen als longen en hersenen. Ook kunnen 
emotionele effecten optreden. Het effect op de hersenen kan zich direct, 
maar mogelijk ook pas na verloop van tijd manifesteren. In de RMG/027 
staat beschreven hoe binnen het militaire (gezondheid)zorgsysteem 
door zorgverleners en commandanten wordt gehandeld als personeel 
aan blast is blootgesteld, zowel in operationele als niet-operationele 
setting.
Het protocol begint met een eerste screening binnen 24-48 uur, bij 
voorkeur door de Verantwoordelijk Militair Arts (VMA) of, indien dit 
niet mogelijk is, door een daartoe geïnstrueerde Algemeen Militair 
Verpleegkundige (AMV). Indien een operationele commandant 
inschat dat de situatie het niet toelaat om binnen 24-48 uur de VMA te 
consulteren en daarmee het blastsurveillanceprotocol (BSP) te starten, 
wordt dit in het personele registratiesysteem vastgelegd. Het BSP 
bestaat naast het initiële medische onderzoek uit vervolgonderzoeken 
na 3 en 12 maanden, door/onder auspiciën van de VMA. In de 
RMG/027 wordt met name ook de correcte en eenduidige registratie en 
follow-up na een blast-incident beschreven. Deze richtlijn vervangt de  
DMG/R09 MACE/NLD-richtlijn, versie 17 december 2009.

RMG/042 ‘Merking en verzending van medische gegevens’
Het vastleggen van medische gegevens draagt het risico in zich dat 
deze onbedoeld of opzettelijk ter kennis komen van niet-gerechtigden. 
Onbedoelde kennisname kan worden voorkomen door een adequate 
merking en beveiliging van gegevensdragers. Naar aanleiding van 
opmerkingen en vragen vanuit het werkveld is de richtlijn waarin wordt 
beschreven hoe om te gaan met merking en verzending van medische 
gegevens geactualiseerd. De nieuwe versie is op intranet gepubliceerd 
en hier te downloaden.

Herziening RMG/011’Omgaan met medische gegevens’
De richtlijn die de omgang met medische gegevens beschrijft 
(RMG/011) is herzien. De directe aanleiding voor deze herziening 
is de wijzigingen in bewaartermijnen van de medische gegevens, 
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http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Operationele%20pijnstillings%20richtlijn%202016079636_tcm4-963867.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/infuusprotocol%202016079630_tcm4-1322054.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/transporthygiene.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20161020%20nota%20gebruiksverbod%20e-sigaret%20binnen%20Defensie_tcm4-1321590.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/Aanwijzing%20HDBV-015.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/2016029662_tcm4-1297418.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/2016029662_tcm4-1297418.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20007_tcm4-963134.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20007_tcm4-963134.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20027%20BLAST_tcm4-963167.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20042%20Merking%20en%20verzending%20medische%20gegevens_tcm4-963146.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20011%202016080172_tcm4-1253670.pdf
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functies (bijvoorbeeld inkoop) en concepten (bijvoorbeeld Vraag en 
Aanbod Management (VAM) en systeemlogistiek) voor het leveren 
van producten. Luitenant-kolonel D.C.M. Geboers (DGO) is de 
assortimentsmanager voor het Assortiment Geneeskundige Dienst 
Ge- en Verbruiksartikelen (014) alsmede Geneeskundige Diensten en 
(externe) Opleidingen (108). 

Reorganisatie
Inrichten werkorganisatie t.b.v. de Zorginformatie en  
Declaratie Expertise
Tijdens de overlegvergadering Tijdelijke Reorganisatie 
Medezeggenschapscommissie (TRMC) Optimalisatie Tweedelijns 
Gezondheidszorg (OTG) van 26 oktober jl. is de behoefte tot het 
inrichten van een werkorganisatie ten behoeve van de Zorginformatie 
en Declaratie Expertise (ZDE) besproken. De TRMC OTG gaat akkoord 
met de inrichting van deze werkorganisatie, per 1 december 2016 
gevolgd door een evaluatie na 6 maanden.

Operationele gezondheidszorg
Geen medische screening meer na uitzending UNMISS
Na terugkeer van de missie UNMISS (United Nations Mission in 
South Sudan) werden tot voor kort in het kader van nazorg, medische 
tropenkeuringen / screenings verricht, in het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) in Amsterdam. Initieel in het kader van een pilot 
en op oproep door het AMC en sinds maart 2016 op verzoek en op 
verwijzing door de militair arts. Deze screening werd standaard verricht, 
dus ook zonder lichamelijke klachten. Uit overleg met de internist-
infectioloog (kapitein ter zee-arts Stijnis) is naar voren gekomen dat 
er geen noemenswaardige uitkomsten uit deze screenings naar voren 
zijn gekomen, die niet op basis van curatieve verwijzing bij klachten 
gevonden zouden zijn. Het ontbreken van een medische rationale 
achter deze screenings is de reden dat deze screenings m.i.v.  
7 november 2016 niet meer uitgevoerd zullen worden. Bij lichamelijke 
klachten, die mogelijk aan uitzending gerelateerd kunnen worden, zal 
uiteraard vanuit de curatieve rol van de militaire arts wel doorverwezen 
worden naar het AMC met een specifieke vraag. 
Bovenstaande informatie is opgenomen in de nota die op intranet is 
gepubliceerd.

Landenadvies Litouwen in het kader van de oefening  
Baltic Air Policing
Voor de oefening Baltic Air Policing is een landenadvies opgesteld.  
Dit landenadvies bevat informatie over benodigde vaccinaties en 
overige preventieve maatregelen en is op intranet gepubliceerd.  
Het totaaloverzicht van landenadviezen is hier via intranet terug te 
vinden.

Nieuwsbrief kenniscentrum DGOTC
De 6e editie (2016) van de nieuwsbrief van het kenniscentrum 
operationele gezondheidszorg van het Defensie Gezondheidszorg 
Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC) is onlangs verschenen. 
De onderwerpen in dit nummer zijn het geneeskundig themabulletin 
nr. 2 (zie bericht hieronder voor meer informatie), het geneeskundig 
informatiebulletin nr. 2 (operationele gezondheidszorg landoptreden 
Role 1) en de vervanging van het patiëntendossier voor de Role 2.  
Het Kenniscentrum geeft twee soorten bulletins uit; namelijk 
informatie- en themabulletins. De informatiebulletins zijn bedoeld als 
doctrinedocument en gaan op termijn de verouderde handboeken 
gezondheidszorg vervangen. De themabulletins zijn bedoeld om 
bepaalde onderwerpen extra onder de aandacht te brengen of om  
te dienen als naslagwerk ter verdieping van een bepaald thema.  
De volledige nieuwsbrief is op de intranetsite van het kenniscentrum 
gepubliceerd.

Themabulletin DGOTC ‘hoe om te gaan met de beschermende 
status van geneeskundig personeel en materieel’
Regelmatig krijgt het kenniscentrum DGOTC vragen over de 
beschermde status van geneeskundig personeel en materieel zoals: 
Welke militaire taken mag geneeskundig personeel uitvoeren? Mag 
geneeskundig materieel ook voor niet geneeskundige taken worden 
gebruikt? Wat is er bepaald omtrent camoufleren, maskeren of 
markeren? Hebben de medic en/of gewondenhelper dezelfde status als 
geneeskundig personeel? Het door DGOTC opgestelde themabulletin 
geeft over deze en andere zaken opheldering. In punt 12 van dit 
bulletin vindt u de veel gestelde vragen terug met een kort antwoord 
gedestilleerd uit de overige paragrafen van dit bulletin.

Multinationale en multidisciplinaire oefening Desert Falcon
Zaterdag 5 november 
werden de procedures in de 
medische keten getest in de 
Duits-Nederlandse oefening 
‘Desert Falcon’. Het oefenen 
van de medische procedures 
was niet het enige doel. Ook 
de coördinatie met andere 
partijen zoals brandweer, de 
Duitse Force Protection en 

het Franse Role 2-hospitaal op het naburige kamp Barkhane, maakte 
deel uit van de operatie. De oefening had grote meerwaarde op het 
gebied van multidisciplinair optreden. Voor alle ‘spelers’ was dit een 
complexe casus waarin daadkrachtig en gecoördineerd optreden wordt 
verwacht. In het kader van ‘train as you fight’ is de samenwerking 
tussen de verschillende hulpdiensten zeer positief gebleken. De 
oefening heeft een goede basis gelegd voor verdere Duits-Nederlandse 
samenwerking. Lees hier het volledige bericht op intranet.

Opleiding en training
Pilot International Medical Observer Trainer Course

Van 17-20 oktober heeft in 
Brussel een pilot gedraaid 
van de International Medical 
Observer Trainer Course. 
Deze cursus werd verzorgd 
door het Trainingscentrum van 
het DOGTC en hun Belgische 
collega’s. Hieraan ging een jaar 

van voorbereiding aan vooraf. De pilot was een groot succes, slechts 
enkele details behoeven nog aandacht voordat een volgende cursus 
gedraaid kan worden. Deelnemende landen waren België, Duitsland, 
Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Zweden en een NAVO-waarnemer uit 
Hongarije.
Voor adjudant-onderofficier Dolstra stond deze cursus tevens in  
het teken van zijn afscheid bij het DGOTC, aangezien hij m.i.v.  
23 november als compagniesadjudant bij 472 MOGOS-compagnie aan 
de slag gaat en hiermee voorlopig de ‘opleidings- en trainingswereld’ 
achter zich laat.

Veiligheid en Arbo
Melden van voorvallen via vernieuwd systeem
Het systeem om via Peoplesoft ‘voorvallen’ te melden is vernieuwd.  
Na de op 29 oktober doorgevoerde update is het systeem 
gebruikersvriendelijker geworden, duidelijker van opzet en efficiënter. 
Mede door de ingebouwde rappelfunctie kunnen meldingen niet meer 
blijven liggen of worden ‘vergeten’. Iedere defensiemedewerker kan 
een melding maken. De voorvallen zijn in 4 hoofdgroepen verdeeld, te 
weten: bedrijfsveiligheid, beveiligen en bewaken, integriteitsschending 
en bijzondere gebeurtenissen. Lees in het op intranet verschenen 
nieuwsbericht meer over de wijziging of raadpleeg de quick reference 
card ‘melding voorval’.

Rapporten/Jaarverslagen
Monitor beroepsziekten in cijfers 2016
Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim. Bijna 60 procent 
van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie 
leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de onlangs 
verschenen jaarlijkse monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van 
het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC. Uit de 
rapportage blijkt verder dat in 2015 het aantal nieuwe beroepsziekten in 
Nederland 191 per 100 duizend werknemers is. Dat is een trendmatige 
daling van 5 procent in vergelijking met de voorafgaande jaren. Dit 
geldt echter niet voor de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder. 
Psychische aandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat en 
slechthorendheid door te veel lawaai komen het meeste voor. Langdurig 
verzuim komt vooral voor door psychische aandoeningen (meestal  
burn-out en posttraumatische (stress)stoornissen) en aandoeningen 
van het bewegingsapparaat (met name Repetitive Strain Injury 
aan de schouder of bovenarm en tenniselleboog). Blijvende 
arbeidsongeschiktheid doet zich voornamelijk voor bij beroepsziekten 
van kanker en longen.
Preventieve maatregelen kunnen werkhervatting bevorderen en 
voorkomen dat beroepsziekten ontstaan. Desondanks blijkt dat in nog 
geen 33 procent van de beroepsziektemeldingen de bedrijfsarts een 

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20161107%20NOTA%20staken%20tropenscreening%20UNMISS%20BS2016029751_tcm4-1320769.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20161121%20landen%20advies%20litouwen%20BAP_tcm4-1321920.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/NIEUWSBRIEF_6_2016_tcm4-1322180.pdf
http://publicatieportaal.mindef.nl/bul/Gnk%20themabulletin%2002.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2016/11november/20161107_medische_keten_bij_voorkeur_zonder_haperen.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/sleutels%20PSMV_tcm4-1318329.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/Nieuwsberichten/Nieuw_systeem_voorvalmelding.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/QRC%20PSMV%20V2.1.4_tcm4-1318328.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/QRC%20PSMV%20V2.1.4_tcm4-1318328.pdf
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(Civiele) Richtlijnen/instructies
HMA/019 ‘Engelstalige Statusformulieren Role 3’ ingetrokken
In de nota van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en 
Trainingscentrum (DGOTC) ‘Herziening Legerformulieren 
Geneeskundige Dienst (LFGD) (referte: 2016072097) wordt  
beschreven dat er met het actualiseren van het patiëntendossier 
Role 2 MTF, nieuwe formulieren zijn ontwikkeld en formulieren zijn 
vervallen. De LFGD zijn vastgesteld door de commandant DGOTC en 
gepubliceerd op het publicatieportaal van Defensie. Door de herziening 
van deze formulieren is het niet noodzakelijk de HMA/019 ‘Engelstalige 
Statusformulieren Role 3’ (d.d. 15 april 2004) te handhaven. De 
HMA/019 beschrijft namelijk slechts de aanleiding voor het opstellen 
van Engelstalige formulieren (de LFGD) ten behoeve van de Role 2 en 
3. Deze behoefte is tegenwoordig, gezien de veelvuldige multinationale 
samenwerking, evident. Gezien deze vanzelfsprekendheid en de 
afspraken zoals gemaakt in de AMedP-8.2 STANAG 2348 editie 5, is  
de HMA/019 ingetrokken.

HMA/026 ‘Medische dossiers van postactieven’ ingetrokken
De informatie over dossiers van postactieven uit de HMA/026  
‘Medische dossiers van postactieven’ is onlangs verwerkt in de 
vernieuwde richtlijnen RMG/011 ‘Omgang met medische gegevens’  
en RMG/042 ‘Merking en verzenden van medische gegevens’. Dit 
betekent dat de HMA/026 niet langer van kracht is en is ingetrokken.

RMG/054 ‘Registratie AGB-code zorgverleners Defensie’ 
geactualiseerd
In de geactualiseerde richtlijn ‘Registratie Algemeen GegevensBeheer 
(AGB)-code zorgverleners Defensie (RMG/054) wordt beschreven hoe 
binnen het ministerie van Defensie invulling wordt gegeven aan (het 
borgen van) de volledigheid van de registratie van AGB-codes van alle 
betreffende zorgverleners, aangevuld met een aanvraaginstructie. De 
afdeling Zorginformatie- en Declaratie Expertise (ZDE) vraagt namens 
de C-DGO elk kwartaal een actueel overzicht van de AGB-codes 
van alle betreffende zorgverleners, teneinde het bestand actueel te 
houden en een juiste afhandeling van het declaratieproces mogelijk 
en overzichtelijk te maken. Vooralsnog blijft dit via de stafartsen en 
commandanten van DGO-bedrijven lopen. Mogelijk wordt dit in de 
toekomst op andere wijze geborgd. 

RMG/059 ‘Gezondheidszorg reservisten’ geactualiseerd
In de geactualiseerde richtlijn ‘Gezondheidszorg reservisten’  
(RMG/059) wordt een overzicht gegeven van de rechten en 
verantwoordelijkheden van de reservist, de eenheidscommandant  
en de verantwoordelijk militair arts met het oog op de militair 
geneeskundige zorgverlening. De richtlijn gaat daarnaast in op 
de verschillen in zorgverlening aan de verschillende categorieën 
reservisten.

Vooraankondiging: Handboek medische protocollen voor de AMV 
(pre-hospitaal optreden)

Medio het eerste kwartaal van 2017 
publiceert het DGOTC het “Handboek 
Medische protocollen voor de Algemeen 
Militair Verpleegkundige (pre-hospitaal 
optreden), MHC 8-571” op het 
publicatieportaal. 
Deze uitgave vervangt de Klinische 
richtlijnen voor operationeel optreden, 
VS 8-571, Zakboek voor de militaire 
verpleegkundige. 
Het handboek is vastgesteld door de 
commandant DGOTC, als kenniseigenaar 
voor de commandant DGO. 
Er is gekozen voor een nieuwe naam. 
De term ‘richtlijn’ werd als te vrijblijvend 

ervaren en de toevoeging dat het om het prehospitaal optreden gaat, 
specificeert het handboek nog nadrukkelijker.  
De nieuwe benaming is in overeenstemming met de Defensie Doctrine 
Publicatie richtlijnen. Het handboek valt binnen het doctrineraamwerk 
onder Military Health Care (MHC). 
Ter introductie van het handboek, zal deze publicatie via verschillende 
media bekendheid krijgen (zoals X-post, intranet, nieuwsbrieven en  
door middel van een roadshow).
In deze introductie wordt informatie gegeven over de totstandkoming, 
het waarborgingsproces, de wijze van distributie en de manier waarop 
een verbetervoorstel kan worden gedaan of een bijdrage geleverd 
kan worden. De roadshow wordt in afstemming met de operationele 
commando’s  ingepland, de planning hiervan volgt na de publicatie van 
het handboek. 

Wet- en regelgeving
Klachtenregeling gezondheidszorg
Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de  
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen.  
Deze wet regelt kort samengevat, een betere en snelle aanpak van 
klachten, zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden, de cliënt 
krijgt een sterkere positie en de meldplicht zorgaanbieders wordt 
uitgebreid. Bij klachten over de gezondheidszorgbedrijven binnen 
Defensie wordt de cliënt aangeraden om eerst met de veroorzaker van 
de klacht tot een oplossing proberen te komen. Als dit onvoldoende 
effect heeft of niet mogelijk is, kan de cliënt zich wenden tot een 
klachtenfunctionaris. Sinds vorig jaar december heeft Defensie 
negen officieel opgeleide onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Een 
klachtenfunctionaris kan de cliënt ondersteunen bij de verschillende 
mogelijkheden van klachtbehandeling. Kijk hier op intranet voor meer 
informatie, bijv. de contactgegevens van de klachtenfunctionarissen. 

preventief technisch of organisatorisch advies geeft. Hiermee blijven 
mogelijkheden voor verbetering van arbeidsomstandigheden onbenut. 
De monitor beroepsziekten in cijfers is opgesteld door het Nederlands 
Centrum voor Beroepsziekten en is hier te downloaden van internet. 

Gezondheidsraad advies: Screening risicogroepen op  
hepatitis B en C
In het onlangs verschenen advies van de gezondheidsraad aan de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, komt naar voren 
dat het opsporen van mensen die chronisch geïnfecteerd zijn met 
het hepatitis B- of het hepatitis C-virus het best beperkt kan worden 
tot specifieke risicogroepen met een verhoogd risico, hieronder 

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

vallen bijvoorbeeld mensen die (ooit) regelmatig drugs geïnjecteerd 
hebben, eerste generatiemigranten uit landen waar hepatitis B of C 
vaker voorkomt, maar ook voor bepaalde groepen werknemers in de 
gezondheidszorg. Het volledige rapport is hier via intranet na te lezen.

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20011%202016080172_tcm4-1253670.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20042%20Merking%20en%20verzending%20medische%20gegevens_tcm4-963146.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Getekende%20versie%20RMG%20054%202017001741_tcm4-963154.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/RMG%20059_tcm4-963157.pdf
http://wiki.mindef.nl/ckc/index.php/Hoofdpagina
http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/beroepsziekten_in_cijfers_2016.pdf
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/201616_screening_van_risicogroepen_op_hepatitis_b_en_c_tcm4-1319276.pdf
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Onzorgvuldig opslaan van persoonsgegevens op  
MULAN-netwerkschijven
Informatievoorziening (IV)-medewerkers constateren bij herhaling dat op 
MULAN-netwerkschijven verzamelingen van persoonsgegevens worden 
bewaard op zodanig onzorgvuldige wijze dat daardoor vele andere 
MULAN-gebruikers onbedoeld toegang kunnen hebben. 
Het onzorgvuldig bewaren van persoonsgegevens is strijdig met de 
Wet bescherming persoonsgegevens. Er kan al snel sprake zijn van 
een datalek. Onder omstandigheden kan dit leiden tot hoge boetes voor 
het ministerie van Defensie. Daarnaast is het natuurlijk een kwestie 
van fatsoen om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van 
collega’s. Veelal is de oorzaak van de onbedoeld toegang dat vergeten 
wordt om de autorisaties goed te regelen. Iedere medewerker wordt 
daarom verzocht na te gaan of dit voor zijn (groeps)netwerkschijf 
afdoende is geregeld. Bij vragen hoe dit te doen kan contact worden 
opgenomen met de IV-manager. Indien blijkt dat er veel vragen zijn over 
dit onderwerp volgt separaat een Q&A van de IV-manager. 
Enkele voorbeelden van aangetroffen gegevens zijn: patiëntinformatie; 
adreslijsten van medewerkers; verjaardagslijsten; medewerkersprofiel; 
geheimhoudingsverklaringen; overzicht BIG-registraties, 
-kwaliteitsregister, -bestand; telefoonnummers voor de bereikbaarheid; 
vaccinaties voor oefeningen en uitzendingen; bewijsvoering, 
bevoegdheden en bekwaamheden van personeel werkzaam op 
gezondheidscentra; medewerkersprofielen (bekwaamheden op 
werkgebied); personeelsgegevens; planning vaccinaties voor uitzending 
en oefening; voortgangsrapportages; verzuimbegeleidingsrapportages; 
inzetbaarheid medewerker; behandelplannen.

Operationele gezondheidszorg
Landenadviezen Koeweit, Polen en Mauritanië
Er zijn drie nieuwe landenadviezen opgesteld en toegevoegd aan 
de intranetpagina operationele inzet. Het gaat om de CLSK-missie 
Air to Air Refuelling die op korte termijn start in Koeweit, de oefening 
Bison Drawsko in Polen en de inzet Flintlock in Mauritanië. Deze 
landenadviezen bevatten informatie over benodigde vaccinaties en 
overige preventieve maatregelen voor deze gebieden. Een overzicht 
van alle landenadviezen vindt u hier op intranet. 

Vergoedingen/verzekeringsvoorwaarden
Tarieven en verzekeringsvoorwaarden SZVK 2017
De voor 2017 vastgestelde tarieven geneeskundige behandelingen 
curatieve zorg door Defensie zijn op intranet gepubliceerd, evenals 
de verzekeringsvoorwaarden Stichting Ziektekostenverzekering 
Krijgsmacht (SZVK) voor 2017 en het reglement functionele indicatie.

Medische beoordelingen
Veranderde werkwijze BMB
Momenteel wordt de re-integratienota herzien, waarbij de procedure 
van beoordelen van een aanvraag tot en met het uitvoeren van een 
Militair Geneeskundig Onderzoek (MGO) binnen het bedrijf Bijzondere 
Medische Beoordelingen (BMB) wijzigt. BMB hanteert deze nieuwe 
werkwijze al. Een van de aanpassingen is dat een militair bij een goede 
prognose (nog) geen MGO hoeft te ondergaan en bij een matige of 
slechte prognose slechts eenmaal wordt onderzocht. Onder het tabblad 
‘voorwaarden’ in DigiOn (voorheen CDC Direct) zijn de veranderingen 
na te lezen. 

Toestemming medische gegevens MGO
Naar aanleiding van discussie over de wijze van verstrekken van 
medische informatie ten behoeve van de BMB wanneer voor een 
militair door zijn commandant een MGO in het kader van art. 12 h. 4b 
wordt aangevraagd is een nota opgesteld waarin een en ander wordt 
verduidelijkt. Meer informatie over het MGO is na te lezen via DigiON.

Duurzaam inzetbaar
Pilot ‘Das Boost’ tilt vitaliteit Onderzeedienst naar hoger plan
Dat de leefomstandigheden aan boord van onderzeeboten voor 
verbetering vatbaar kunnen zijn, zal niemand verbazen. De combinatie 
van langdurige wachtdiensten lopen, vaak teveel en onregelmatig 
eten en stress, staan garant voor een verminderde conditie op termijn. 
‘Das Boost’ gaat helpen de vitaliteit van sub-bemanningen duurzaam 
te verbeteren. Zodra de pilot is afgerond en vaststaat hoe de leefstijl 
positief beïnvloedt kan worden, zal samen met CZSK en DGO 
onderzocht worden hoe dit resultaat aan boord van alle onderzeeboten 
bereikt kan worden. Meer informatie over deze pilot is via internet na te 
lezen in ‘Alle Hens, nummer 11 (18 november 2016). 

Preventie
Gele koorts erkende vaccinatiecentra
Binnen Defensie kan bij bijna alle gezondheidscentra van het 
Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) (met uitzondering van 
de locaties Eibergen en Mons) en op de vaccinatiepoli van het 
Centraal Militair Hospitaal, een gelekoortsvaccinatie gezet worden. 
Deze locaties zullen niet zichtbaar zijn in het landelijke systeem van 
het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), omdat 
defensielocaties niet openbaar toegankelijk zijn. Vanuit de EGB-staf 
zullen luitenant-kolonel E.J. Hertenberg en kapitein K. de Vries met de 
gezondheidscentra meekijken, zij zijn beide toegevoegd aan het LCR-
team van de gezondheidscentra. Overzicht alle gezondheidscentra EGB. 

Digitale module PMO geluid
De afdeling Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) van het Coördinatiecentrum 
Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid heeft in 
samenwerking met Joint Informatievoorziening Commando een digitale 
module Preventief Medisch Onderzoek (PMO) geluid ontwikkeld. 
Deze is bedoeld als onderdeel van een uitgebreid PMO dat in de 
nabije toekomst aan alle defensiemedewerkers wordt aangeboden. 
De module is getest bij het kenniscentrum wapens en munitie. Ruim 
vijftig medewerkers kregen een digitale vragenlijst aangeboden. Op 
de BGZ-locatie Amersfoort zijn audiogrammen gemaakt die gekoppeld 
zijn aan het BGZ-dossier. Door samenvoeging van de vragenlijst en 
het audiogram in het BGZ-dossier kan de bedrijfsarts een medewerker 
gericht informeren over de mogelijke gevolgen van lawaai op het 
gehoor. Daarnaast is het voor Defensie van belang om gehoorschade 
‘zichtbaar’ te maken. 

Symposia/nascholingen/Informatiebijeenkomsten
16 februari 2017: Symposium ‘Civilian and military trauma 
registration’ 
In navolging van de successen van civiele traumaregistratiesystemen 
hebben onder andere de Britse en Amerikaanse ministeries van 
Defensie een militair traumaregistratiesysteem opgezet. Dit heeft 
ertoe geleid dat door onderzoek met deze data het aantal dodelijke 
slachtoffers tijdens de conflicten in Irak en Afghanistan werd 
teruggebracht, bijvoorbeeld door de (her)invoering van de tourniquet. 
Ook bij het ministerie van Defensie is er aandacht voor innovatie 
binnen de gezondheidszorg en wordt er in samenwerking met het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg gewerkt aan het opzetten van een 
militair traumaregistratiesysteem. Het symposium ‘Civilian and military 
trauma registration’ gaat over de successen van traumaregistratie 
en de implicaties voor de Nederlandse krijgsmacht. Het symposium 
is van 14.00-18.00 uur bij te wonen in de Waterliniezaal op de 
Kromhoutkazerne te Utrecht. Het programma en andere praktische 
informatie is hier na te lezen op intranet. 

Vooraankondiging: 14 maart nascholingsmiddag CMH interne 
geneeskunde
Op 14 maart organiseert het Centraal Militair Hospitaal (CMH) 
een nascholingsmiddag, dit keer verzorgd door de afdeling interne 
geneeskunde. De middag staat tevens in het teken van het afscheid 
van kolonel Monkelbaan. Noteer de datum vast in uw agenda. Zodra 
er meer informatie bekend is zal dit op de kalender op de startpagina 
gezondheidszorg terug te vinden zijn.

Presentaties nascholingsdag fysiotherapie CMH 24 november 2016
De afdeling fysiotherapie van het CMH organiseerde 24 november vorig  
jaar een nascholingsdag met als doel de laatste wetenschappelijke  
inzichten vanuit de orthopedie/fysiotherapie van de tweedelijns-
gezondheidszorg van het CMH te delen met huisartsen, bedrijfsartsen, 
algemeen militair artsen en fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de 
eerstelijnsgezondheidszorg binnen Defensie. De presentaties van deze 
nascholing zijn nu beschikbaar en hier na te lezen op intranet onder het 
kopje ‘downloads’ rechts op het scherm.

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/20161220%20Landenadvies%20Koeweit%20in%20kader%20air%20to%20air%20refuelling%20missie_tcm4-1325706.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20161219_Polen%20landenadvies%20%20BIDO_tcm4-1325708.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20170106%20Landenadvies%20Mauritanie%20tbv%20Flintlock%202017_tcm4-1327683.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Operationele_Gezondheidszorg.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Tarieven%20%202017_tcm4-1327289.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/D8601-201612%20SZVK%20Verzekerings%20voorwaarden-WEB_tcm4-963939.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/D8606-201612%20SZVK%20%20Reglement%20functionele%20indicatie%20WEB_tcm4-1327404.PDF
http://digion.mindef.nl/producten_diensten/onderwerpen/zorgenwelzijn/Adviezen_Beoordelingen/3.2_Geneeskundig_onderzoek_in_het.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/toestemming%20medische%20gegevens%20MGO_tcm4-1325260.pdf
http://digion.mindef.nl/producten_diensten/onderwerpen/zorgenwelzijn/Adviezen_Beoordelingen/3.2_Geneeskundig_onderzoek_in_het.aspx
https://magazines.defensie.nl/allehens/2016/11/07_das-boost
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/EGB/Gezondheidscentra/Index.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2017/Februari/Civilian_and_military_trauma.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2017/Maart/14maart_nascholing%20CMH.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/kalender/2016/november_2016/24_november_nascholingsdag_fysiotherapie.aspx
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


28NMGT 70 - 1-28                                J A N U A R I  2017
<< I N H O U D

NEDERLANDS MILITAIR gENEESKUNDIg TIJDSChRIFT
MINISTERIE VAN DEFENSIE - DEFENSIE gEzoNDhEIDSzoRg oRgANISATIE

E-mail: nmgt@mindef.nl

mailto:nmgt@mindef.nl

