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Summercourse Epidemiologie: wat kan ik er mee?
Het wordt al weer de 9e uitvoering van de summercourse epidemiologie in 
samenwerking met STIP. Een intensief programma op een prachtige locatie in Drenthe 
waar uw kennis van epidemiologie en biostatistiek wordt opgefrist en bijgespijkerd. 
Voor wie: sociaal geneeskundigen, beleidsmedewerkers, 

gezondheidswetenschappers, professionals en projectcoördinatoren 
werkzaam in de volksgezondheid.

Data: 23 t/m 25 augustus 2017, Zweeloo

Engelse taal voor de bedrijfsarts (nieuw)
Krijgt u veel te maken met Engelssprekende klanten in uw werk als bedrijfsarts en 
wilt u uw Engels bijschaven op zowel specifiek bedrijfsgeneeskundig als algemeen 
grammaticaal vlak? Volg dan deze training met praktische tips die direct toepasbaar zijn 
in uw werk.
Voor wie: bedrijfsartsen en basisartsen werkzaam in de bedrijfsgeneeskunde met 

bedrijven waar Engels de voertaal is.
Data: 5 en 19 september 2017, Utrecht

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen
Welke ontwikkelingen spelen er in de publieke gezondheidszorg? Volg de bevindingen 
van volksgezondheidsonderzoek in de wetenschappelijke literatuur. Ontdek de 
kracht van nieuwe kennis en actuele inzichten bij de ontwikkeling van een gezond 
gezondheidsbeleid.

Voor wie: beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers en onderzoekers in het 
brede veld van de volksgezondheid.

Data: 6, 7, 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober en  
2 november 2017, Utrecht

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen
Vernieuwde praktijkgerichte module waarin u leert om reizigers individueel advies 
te geven en te beoordelen in welke gevallen consultatie van een arts nodig is. LCR 
geaccrediteerd.
Voor wie: verpleegkundigen met ongeveer 6 maanden ervaring in de 

reizigersadvisering.
Data: 8, 15 en 22 september, 6 oktober, 3 en 10 november 2017, Utrecht

Astma in de werksituatie
Leer omgaan met de vernieuwde (gereviseerde) richtlijn over beroepsastma. Met een 
practicum spirometrie, analyse van piekflowmetingen en een gerichte arbeidsanamnese 
leert u meer over het stellen van een juiste diagnose. Na deze module geeft u als 
bedrijfsarts ‘pur sang’ gerichter advies aan mensen met (beroeps)astma.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen, medisch 

adviseurs en arboverpleegkundigen
Datum: 12 september 2017, Utrecht

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

Beste lezers,

Op dinsdag 13 juni jl. heeft de commando-overdracht 
plaatsgevonden van de Defensie Gezondheidszorg 
Organisatie (DGO). Commandeur-arts R. Blom heeft de 
leiding overgenomen van brigade-generaal-arts J. de Graaf, 
die de dienst per 1 september e.k. gaat verlaten en een 
functie heeft aanvaard bij het Universitair Medisch Centrum 
te Utrecht. Voor een meer uitgebreide informatie mag ik 
u verwijzen naar Nieuwsbrief DGO nr. 6, juni 2017, die u 
verderop aantreft in deze aflevering. Namens de redactie 
van het NMGT wens ik de nieuwe commandant en de 
afgetreden commandant veel succes toe in hun nieuwe 
functies.
Ook kolonel T. Bek wil ik namens de redactie van harte 
gelukwensen met de verkregen Carnegie Heldenfonds 
legpenning en mevrouw P. Burema met het Ereteken voor 
Verdienste in Zilver. Deze gelukwensen gaan eveneens 
uit naar luitenant-kolonel E. Laenen voor de aan hem 
uitgereikte Korporaal van Oudheusden Penning en ten 
slotte naar reserve luitenant-kolonel J. Roodenburg voor  
het aan hem toegekende Ereteken voor Verdienste in Zilver  
dat werd uitgereikt door de Inspecteur-Generaal der 
Krijgsmacht.

Naast de gebruikelijke mededelingen bevat deze uitgave  
een tweetal oorspronkelijke artikelen die ik graag onder  
uw aandacht wil brengen. De eerste bijdrage bestaat uit  
twee delen, waarvan het eerste deel in deze uitgave van  
het NMGT u wordt aangeboden, en handelt over 
het Onderbeenspreekuur in het Centraal Militair Hospitaal. 
Het onderzoek dat in dit artikel wordt beschreven is 
nogal uitzonderlijk. Het geeft een goed overzicht van een 
multidisciplinaire benadering van de onderbeenproblematiek. 
Het tweede deel zal in een latere aflevering verschijnen. 
Het tweede artikel is afkomstig van de afdeling 
Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie en 
beschrijft de diagnostiek van chronische achillespees- 
en patellapeestendinopathieën met Ultrasound Tissue 
Characterisation. Voor deze veel voorkomende aandoening 
is een innovatieve echotechniek die kan bijdragen in de 
beoordeling van de kwaliteit van de pees. Zowel voor 
militaire artsen alsook voor civiele sportartsen is dit artikel 
zeer leerzaam.
Ik wens u veel leesplezier.

De hoofdredacteur NMGT
Kolonel H. van der Wal, MBA-H MHA EMSD 

Reeds in 2013 is door de Directie Communicatie 
(DCO) besloten het geautomatiseerde tijdschriften 
administratiesysteem (GETAS) uit te faseren. Sindsdien is 
er voor het GETAS geen exploitatiegeld meer opgenomen 
in de begroting. Het daadwerkelijk uitzetten van het GETAS 
is per 1 februari 2017 geëffectueerd. Vanaf deze datum zijn 
er vanuit Defensie geen adresgegevens meer verstrekt. 
Dit betreft ook een deel van het abonneebestand van het 
NMGT, t.w. het beroeps- en actief reservepersoneel van de 
militair geneeskundige dienst. Dit personeel wordt in het 
abonneebestand aangeduid met de letter ‘G’ gevolgd door 
het vroeger gebruikte militair registratienummer. Door het 
door Defensie niet meer verstrekken van de adresgegevens, 
worden de mutaties in dit bestand door de redactie van 

het NMGT niet meer gezien en derhalve ook niet meer 
verwerkt. Om het nieuw instromend personeel dat behoort 
tot de hiervoor genoemde categorieën in de gelegenheid te 
stellen zich te abonneren op het digitale NMGT, mag ik de 
abonnees verzoeken dit nieuwe personeel te wijzen op het 
bestaan van ons tijdschrift. Zij kunnen zich dan eveneens 
abonneren door een e-mail te sturen naar de secretaris op 
e-mailaccount nmgt@mindef.nl, met vermelding van uw 
NAW-gegevens en het e-mailadres waarop u het tijdschrift 
wenst te ontvangen o.v.v. ‘aanmelden abonnement NMGT’. 
Uiteraard zijn aan dit abonnement geen kosten verbonden.

De secretaris NMGT
A. Sondeijker

Redactionele mededeling
Aanmelden voor abonnement NMGT n.a.v. opheffen GETAS

http://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=summercourse-epidemiologie-wat-kan-ik-er-meeu&action=view&Scholing_Id=1194&Uitvoering_Id=6098&Module_Id=1311&Opleiding_Id=64&utm_source=E-mail&utm_campaign=Summercourse%20Epidemiologie&utm_medium=E-mailing
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=engelse-taal-voor-de-bedrijfsarts&action=view&Scholing_Id=1330&Uitvoering_Id=6242&Module_Id=2354&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=volksgezondheidsproblemen-beter-begrijpen&action=view&Scholing_Id=635&Uitvoering_Id=5515&Module_Id=1483&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=basismodule-reizigersadvisering-voor-verpleegkundigen&action=view&Scholing_Id=1240&Uitvoering_Id=6146&Module_Id=982&Opleiding_Id=3
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=astma-in-de-werksituatie&action=view&Scholing_Id=1137&Uitvoering_Id=6041&Module_Id=864&Opleiding_Id=64
mailto:nmgt@mindef.nl
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Veranderende paradigma’s binnen 
de pathofysiologie van chronische 
tendinopathie
Chronische tendinopathie is een 
hoog prevalente musculoskeletale 
aandoening bij zowel sporters als  
niet-sporters, met als meest 
aangedane pezen de achillespees,  
de patellapees, rotatorcuffpezen en  
de extensorpezen van de onderarm1.
Voorafgaand aan de negentiger jaren 
werden pijnlijke pezen diagnostisch 
gelabeld als tendinitis, suggererend dat 
een inflammatoir proces ten grondslag 
lag aan de pathologie2. De behandeling 
bestond destijds voornamelijk uit het 
bestrijden van de inflammatoire reactie 
met NSAID’s en corticosteroiden2.
In 1992 veranderde Gross3 
het perspectief op tendinitis en 
introduceerde het ‘failed healing’ 
model. Hij beschreef hierin een 
causale relatie tussen belasting 
van peesweefsel en het ontstaan 
of in stand houden van chronische 
‘tendinitis’. Wanneer pezen worden 
blootgesteld aan belasting (tractie, 
compressie en frictie) waarbij de 
fysiologische capaciteit van het 
peesweefsel overschreden wordt, 
ontstaan er cumulatieve cycli van 
letsel, inflammatie en herstel, leidend 
tot pijn en zwelling. ‘Gedoseerde 
belasting’ zou moeten zorgen voor 
remodellering en maturatie van 
peesweefsel. 
De term ‘tendinose’ werd al in 1976 
voor het eerst beschreven door  
Puddu et al.4 en impliceert 
peesdegeneratie zonder klinische 
of histologische tekens van 
intratendineuze inflammatie. 
Later in de negentiger jaren werd het 
voornamelijk degeneratieve substraat 
van chronische tendinopathie in 
diverse studies herbevestigd2. 
Omdat de term ‘tendinitis’ alleen 
nog maar verwees naar een 
klinisch syndroom en niet naar een 
histopathologische entiteit, pleitten 
Maffulli et al.5 in 1998 ervoor deze 

Diagnostiek van chronische achillespees- en 
patellapeestendinopathieën met ‘Ultrasound 

Tissue Characterisation’ bij TGTF
Een nieuwe ontwikkeling in het begrip van peeslijden

te vervangen door ‘tendinopathie’. 
Dit werd gedefinieerd als een 
verzamelnaam voor klachten aan de 
pees of het paratenon, anders dan 
rupturen, die worden uitgelokt door 
belasting5. Diagnostische termen 
als tendinose, paratendinitis en 
tendinitis zouden slechts moeten 
worden gebruikt na histopathologische 
bevestiging5.
Tot op heden is in de literatuur 
consensus ten aanzien van het 
degeneratieve paradigma, echter 
over de mogelijke aanwezigheid 
van (beperkte) inflammatie zijn de 
meningen verdeeld.
Scott et al. concluderen op basis van 
recente studies dat er toch ook sprake 
is van een beperkte inflammatoire 
reactie en dat deze het ontstaan van 
tendinopathie kan faciliteren2. 

Cook et al.6 stellen dat de 
aanwezigheid van cytokines in 
tendinopathische pezen niet per se 
betekent dat inflammatie de oorzaak is 
van tendinopathie. Cytokines hebben 
pleiotrofische eigenschappen en 
veroorzaken niet altijd inflammatie6.

Pathofysiologische kenmerken van 
chronische tendinopathie
Het gewichtdragende gedeelte  
van gezonde pezen is samengesteld 
uit drie componenten:  
(1) type 1-collagene vezels, 
(2) extracellulaire matrix 
(interstitiële vloeistof), rijk aan 
glycosaminoglycanen en  
(3) cellen, voornamelijk 
collageenproducerende fibroblasten7.
Er zijn diverse histologische 
kenmerken van tendinopathische 
pezen zoals een desorganisatie van 
collagene vezels, neovascularisatie 
en sprouting, een toename van 
hydrofiele componenten van de 
extracellulaire matrix, weefselafbraak, 
(pees, endotenon en paratenon), een 
lukraak gerangschikte proliferatie 
van type 3-collagene vezels en 
gebieden in de pees met necrotische 

veranderingen (hypocellulariteit) of 
fibroblastenactiviteit (hypercellulariteit 
en adhesies)7.
Tendinopathie kan zich manifesteren 
op diverse leeftijden en kan ontstaan 
door diverse gradaties van (over)
belasting. Het kan zich presenteren 
met een grote variatie in pijn en 
daaraan gerelateerde fysieke 
beperkingen.
Er is eveneens een grote variatie in 
herstel. Sommige pezen herstellen 
snel of na een korte interventie terwijl 
anderen resistent zijn tegen iedere 
vorm van behandeling8.
In hetzelfde biopt kan men zowel 
degeneratieve als reactieve 
veranderingen vinden2.

Het continuümmodel voor 
peespathologie
Omdat louter degeneratie of ‘failed 
healing’ de heterogene presentatie 
van chronische tendinopathie niet 
voldoende verklaart, beschreven 
Cook en Purdam1,6,8 de pathologie 
als een continuüm in een model 
waarin zowel klinische, histologische 
en beeldvormende informatie wordt 
opgenomen.
Het continuümmodel beschrijft  
drie stadia van tendinopathie:
1. ‘Reactive tendinopathy’: ten 

gevolge van acute overbelasting 
of compressie ontstaat een 
niet-inflammatoire proliferatieve 
weefselreactie. De pees zwelt 
op door een toename van grote 
glycosaminoglycanen en de 
hoeveelheid gebonden water.  
Er is nagenoeg geen sprake van 
separatie of beschadiging van 
collageen.

2. ‘Tendon disrepair’: er is sprake van 
toegenomen weefselmatrixafbraak, 
separatie van collageen, proliferatie 
van abnormale tenocyten en enige 
neovascularisatie.

3. ‘Degenerative tendinopathy’: 
toegenomen afbraak van collageen, 
uitgebreide gebieden met celdood 
en uitgebreide neovascularisatie en 
sprouting in het peesweefsel.

door majoor-arts M. van Rijswicka en 
M.A. Paantjens MPtb

Samenvatting
Tendinopathie is een veel voorkomende peesaandoening die gepaard  
kan gaan met structurele afwijkingen, pijn en functionele beperkingen. 
Recente ontwikkelingen pleiten voor een continuümmodel waarbinnen deze 
aandoening gestadiëerd kan worden. Hiermee wordt beoogd de behandeling 
en prognose beter te kunnen bepalen. Ultrasound Tissue Characterisation 
(UTC) is een innovatieve echotechniek, die kan helpen in de beoordeling van 
de kwaliteit van de pees binnen dit model.

a Sportarts afdeling Trainingsgeneeskunde  
en Trainingsfysiologie (TGTF)  
Koninklijke Landmacht.

b Fysiotherapeut/manueeltherapeut  
en onderzoeker bij TGTF. 

Artikel ontvangen april 2017.
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P = Patella, T = Tibia, PT = Patellapees
Afb. 1: Longitudinale reconstructie van de patellapees rechts en links.

Afb. 2: Transversale reconstructie van de proximale patellapees rechts en links. Na het aangeven 
van de begrenzing van de patellapees, heeft de software een kleurwaarde aan het beeld gegeven.

Stadium 1 en 2 worden beschouwd 
als grotendeels reversibel terwijl het 
degeneratieve stadium een zeer 
beperkte mate van reversibiliteit 
kent1,6,8. Toename of afname van 
fysieke belasting is de stimulus die 
progressie of regressie binnen dit 
model tot gevolg kan hebben1,6,8.
Let wel, onderbelasting van 
tendinopathische pezen kan  
eveneens progressie binnen dit  
model veroorzaken8.
Klinisch kunnen patiënten binnen  
dit model in twee categorieën worden 
geplaatst: (1) reactieve tendinopathie 
of vroege disrepairfase en  
(2) late disrepairfase of degeneratieve 
tendinopathie6,8.
Hoewel het continuümmodel niet in 
de mogelijkheid voorziet, kunnen 
verschillende delen in dezelfde pees 
zich ook nog in een ander stadium 
bevinden6.

Case report
Patiënt J is een 21-jarige man met  
een fysiek fors belastende functie 
binnen de Nederlandse krijgsmacht 
(infanterie). In 2015 bemerkte hij een 
anterieure kniepijn, rechts meer dan 
links, die hij aangaf op de onderste 
begrenzing van de patella. Na een 
fysiotherapeutisch traject is hij 
klachtenvrij teruggekeerd naar zijn 
eenheid. Enkele maanden later is na 
parachutespringen de klacht echter 
teruggekeerd.
Bij lichamelijk onderzoek zijn er 
geen tekenen voor intra-articulaire 
pathologie. Compressie van de 
patella op de trochlea leidt niet tot een 
herkenbare pijn. Palpatie van de apex 
van de patella is rechts meer dan links 
wel herkenbaar pijnlijk.

Ultrasound Tissue Characterisation
Ultrasound Tissue Characterisation 
(UTC) is een afgeleide van 
conventionele echografie. Een 
reguliere echografie transducer wordt 
met een vaste snelheid over een 
railsysteem geleid, waarbij met een 
interval van 0,2 mm transversale 
coupes worden gemaakt. Deze worden 
door middel van de UTC analyser 
software omgezet naar volumetrische 
pixels (ofwel voxels). Hierna is het 
mogelijk om het echografische beeld 
in sagitale, transversale of coronale 
doorsnede te reconstrueren. 
Naast dit (haast tomografische) 
echobeeld maakt de UTC software 
een kwalitatieve beoordeling van 
peesweefsel. Door het echosignaal 
te vergelijken met (een in te 
stellen hoeveelheid) echobeelden 
voorafgaand en volgend op het actuele 

echobeeld, geeft de software een 
kleur aan het weefsel. De mate van 
‘waviness’ (vrij vertaald: ‘strakheid’) 
van een solitaire, in de lengterichting 
lopende structuur is dan maatgevend. 
Hierbij claimt dit analoog te lopen aan 
het model van Cook en Purdam in 
de stadiëring van tendinopathie: hoe 
groter de mate van waviness, hoe 
ernstiger de destructurering van het 
peesweefsel. 
Er zijn inmiddels een toenemend 
aantal publicaties dat deze manier 
van beeldvorming geschikt is om 
subtiele structurele veranderingen in 
peesstructuur aan te tonen9,10,11.
Wezenbeek et al. hebben in 2016 
referentiewaarden gepresenteerd van 
de verschillende type peesweefsel 
van asymptomatische achillespezen12. 
Normaal peesweefsel heeft dan een 
grotendeels groen aspect (type I). 
Als het peesweefsel slechter wordt 
en via reactieve tendinopathie en 

tendon disrepair in degeneratieve 
tendinopathiefase terecht komt, zal  
de mate van waviness toenemen  
en de kleur van het peesweefsel via  
blauw (type II) naar rood (type III)  
bij zwart (type IV) uitkomen.  
Van Schie et al. hebben in 2010 
aangetoond dat deze techniek 
symptomatische van asymptomatische 
achillespezen kan onderscheiden11.
Bij betrokkene is een UTC gemaakt 
(Afb. 1 en 2).

Uit bovenstaande afbeeldingen blijkt 
dat de laterale helft van de proximale 
patellapees rechts een evident ‘roder’ 
aspect heeft dan de linkerzijde. Ook 
deze linkerzijde toont echter een niet 
volstrekt normale pees. Deze is immers 
blauw, waarbij normaal peesweefsel 
grotendeels uit type I-echo’s zou 
bestaan en met name groen zou 
moeten zijn. Op grond van het  
UTC-beeld zouden zijn klachten 
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P = Patella, T = Tibia, PT = Patellapees
Afb. 3: Longitudinale reconstructie van de patellapees.

Afb. 4: Transversale reconstructie van de proximale patellapees rechts en links.

Afb. 5: Links is de proximale patellapees aangegeven bij het eerste spreekuurcontact.  
Rechts is dezelfde locatie 6 weken later.

ingeschat kunnen worden als 
een combinatie van reactieve en 
degeneratieve tendinopathie  
(weinig groen, deels blauw,  
deels rood en geen zwart).
Aangezien betrokkene pas relatief 
kort en door een evidente uitlokkende 
factor (parachutespringen) weer 
klachten heeft gekregen, is besloten 
hem primair te behandelen door 

middel van het terugbrengen van de 
belasting en gradueel verhogen van 
de belastbaarheid door oefentherapie. 
Daarnaast heeft hij reeds gesolliciteerd 
bij een logistieke eenheid, waarbij de 
belasting van zijn knie in zijn functie 
ook aanzienlijk minder zal zijn.
Zes weken na zijn eerste contact bij 
de afdeling Trainingsgeneeskunde 
en Trainingsfysiologie (TGTF), is hij 

ter controle teruggekomen. Hij meldt 
minder klachten en een verhoogde 
belastbaarheid sinds het starten van  
de oefentherapie. Hij heeft hernieuwd 
een UTC-onderzoek ondergaan  
(Afb. 3 en 4).
Afb. 5 toont de transversale 
opname van de rechterpatellapees 
bij eerste presentatie en na 
oefentherapie zes weken later. 
Hoewel het grijswaardebeeld wel 
enige verandering laat zien, is de 
kwalitatieve beoordeling door middel 
van kleurinvulling duidelijker. De UTC 
die na de oefentherapie is verricht 
toont minder roodheid aan de laterale 
zijde van de pees, en de blauwe 
zone aan de mediale zijde heeft een 
transitie naar meer groene structuren 
doorgemaakt. Er lijkt daarom naast de 
klinische verbetering (vermindering van 
pijn en verbetering van belastbaarheid) 
ook een structurele verbetering te zijn 
opgetreden. 

Discussie
Structurele afwijkingen bij 
musculoskeletale beeldvorming  
(zowel MRI, als echografie) 
correleren slecht met door de 
patiënt waargenomen pijn13,14. Ze 
zijn daarom ook nauwelijks geschikt 
voor het inschatten van eventuele 
structurele veranderingen tijdens 
het revalidatieproces. Inspanningen 
om deze relatie te verbeteren door 
middel van het technisch verfijnen van 
conventionele echografie naar UTC 
moeten toegejuicht worden. Het is 
immers een van de drie aspecten van 
tendinopathie die hiermee beoordeeld 
kan worden. 
Cook et al. beschrijven in hun review 
drie kernaspecten van tendinopathie: 
structurele veranderingen, 
functieverlies en pijn. Ze zetten 
hierbij de interventies op elk van 
deze aspecten uiteen. Hierbij stellen 
ze dat interventies enkel gericht op 
pijn van twijfelachtige betekenis is 
voor de uitkomst op de lange termijn. 
Interventies die de functie verbeteren, 
lijken theoretisch zinvol om recidief 
letsels te voorkomen bij terugkeer naar 
sport. Behandelingen die gericht zijn 
op structuur zijn in het continuümmodel 
van tendinopathie alleen zinvol in het 
stadium van reactieve tendinopathie. 
Bij degeneratieve tendinopathie lijkt 
het vooral zinvol om de belastbaarheid 
van het nog structureel normale 
peesweefsel te behouden of vergroten. 
Als metafoor gebruiken zij dat de donut 
en niet het gat moet worden getraind.
De relatie van de drie aspecten is 
uitermate zwak. Pijn hoeft lang niet 
altijd het voornaamste probleem te zijn. 
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S U M M A R Y

Een peesruptuur kan zelfs de eerste 
presentatie van een tendinopathie zijn. 
De geruptureerde pees is dan naar 
alle waarschijnlijkheid van tevoren 
structureel afwijkend en verminderd 
belastbaar geweest. Echter, indien 
er geen pijn of beperkingen worden 
ervaren, is er geen reden om medische 
hulp te zoeken.
Hoe de revalidatie van een 
tendinopathie gemonitord dient te 
worden is dan ook allerminst evident. 
Bij structurele verbetering (aangetoond 
op beeldvorming) zonder vermindering 
van pijn, zal de patiënt nog steeds 
functionele beperkingen ervaren 
en zal er geen vooruitgang in het 
revalidatieproces plaatsvinden. Ook bij 
vermindering van pijn en verbetering 
van functie, zonder morfologische 
verbetering is nog steeds enigszins 
terughoudendheid geboden. Immers, 
ook een pijnvrije pees kan degeneratief 
tendinopathisch en verminderd 
belastbaar zijn. 
Het case report laat zien dat bij 
patiënt J op al de drie beschreven 
aspecten van tendinopathie op relatief 
korte termijn vooruitgang is geboekt. 
Volgens het continuümmodel is dit 
alleen mogelijk bij een pees die 
zich nog in het reactieve/disrepair 
tendinopathische stadium bevindt. 
Snelle vermindering van belasting is 
waarschijnlijk cruciaal geweest voor de 
pees om een structurele verbetering te 
laten zien. Dat de klinische vooruitgang 
ondersteund wordt door structurele 
verbetering van de UTC, helpt bij het 
evalueren van de voortgang van de 
revalidatie. 

Echter, vooralsnog zijn wij van mening 
dat de klinische parameters (pijn en 
hiermee verbonden belastbaarheid) de 
belangrijkste zijn in het evalueren van 
herstel.

ULTRASOUND TISSUE 
CHARACTERIZATION FOR 
CHRONIC ACHILLES AND 
PATELLAR TENDINOPATHY AT 
THE MILITARY SPORTS MEDICINE 
DEPARTMENT (TGTF)
Recent developments in 
understanding tendinopathy
Tendinopathy is a common condition 
usually accompanied by pain, changes 
in tendon structure, and diminished 
loading capacity. The continuummodel 
of tendinopathy is a tool for staging 
this condition. Ultrasound Tissue 
Characterization is an innovative 
imaging technique that can visualize 
and quantify 3-D tendon integrity and 
discriminate a variety of pathological 
stages within this model.
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Groepstrainer Voel je Vrij! Stoppen met roken (nieuw)
Stoppen met roken in een groep heeft hoge slagingspercentages. Rokers ervaren steun 
van elkaar en kunnen hun ervaringen delen. Het begeleiden van een groep vraagt om 
andere vaardigheden dan individuele begeleiding.
Voor wie: zorgprofessionals die rokers in groepen willen begeleiden.
Data: 12 september en 10 oktober 2017, Utrecht

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk (nieuw)
Als bedrijfsarts of arbeidsdeskundige betrokken bij re-integratietrajecten? Dan heeft u te 
maken met de complexe sociale wetgeving rond beoordeling van arbeidsongeschiktheid. 
Door deze module bent u in korte tijd weer helemaal up-to-date en voorkomt u 
verrassingen in relatie tot het UWV.
Voor wie: bedrijfsartsen en basisartsen werkzaam in de bedrijfsgezondheidszorg.
Data: 12 september en 3 oktober 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: de 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: 14 en 21 september en 12 oktober 2017 (17:00-20:15 uur), Utrecht

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: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen, arboverpleegkundigen, huisartsen en 

medisch adviseurs
Datum: 18 september 2017, Utrecht

Verkenning van de publieke gezondheidszorg
Verken de organisatie, ontwikkelingen, wetgeving en ethische dilemma’s in de publieke 
gezondheidszorg en reflecteer op uw rol als professional.
Voor wie: afgestudeerde verpleegkundigen op hbo- of vergelijkbaar niveau en profes-

sionals die zich verder willen verdiepen in de (publieke) gezondheidszorg.
Data: 18 en 25 september en 2 oktober 2017, Utrecht

COPD en belastbaarheid
Maak kennis met de nieuwe, gereviseerde richtlijn over COPD. Leer op praktische wijze 
hoe u longfunctiewaarden beter kunt interpreteren. Hoe bepaalt u de belastbaarheid bij 
een (oudere) werknemer met COPD? Wat kunt u verwachten van longrevalidatie en leer 
hoe u kunt bijdragen via preventie en vroege opsporing.
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, sociaal geneeskundigen en medisch 

adviseurs en arboverpleegkundigen
Datum: 19 september 2017, Utrecht
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dr. P.H. Helmhoutb,  
dr. P. van der Wurffc en 
luitenant-kolonel-arts  
W.O. Zimmermannd

Het Onderbeenspreekuur in het  
Centraal Militair Hospitaal

Deel 1: Analyse van patiënten, patiëntenstromen en  
zorgontwikkelingen van 2013 tot en met 2016

Samenvatting
In januari 2013 is een multidisciplinair ‘Onderbeenspreekuur’ in het 
Centraal Militair Hospitaal (CMH) gestart, met inbreng van een chirurg, 
sportarts en revalidatiearts. Hiermee is de tweedelijnszorg voor militairen 
met onderbeenklachten in één loket ondergebracht en daarmee meer 
geüniformeerd. Vanuit het Onderbeenspreekuur kunnen patiënten in 
principe worden doorverwezen in vier richtingen: operatieve therapie 
in het CMH, poliklinische sportgeneeskundige begeleiding bij de 
afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (TGTF), een 
revalidatieprogramma bij het Militair Revalidatie Centrum (MRC) of 
terugverwijzing naar het eerstelijnszorgteam op de kazerne.

Dit artikel beschrijft de patiëntenpopulatie van, in totaal, 573 militairen 
met onderbeenklachten die in de periode 2013-2016 is verwezen naar het 
Onderbeenspreekuur in het CMH. Over dezelfde periode heeft een analyse 
plaatsgevonden van de militairen met onderbeenklachten die zijn behandeld 
bij TGTF (377 patiënten) en het MRC (191 patiënten).

De militairen hebben gemiddeld 23,5 maanden klachten als zij 
binnenkomen bij het CMH. Dat lijkt te lang, aangezien de behandelrichtlijn 
voor de militairen eerstelijnszorg adviseert patiënten bij onvoldoende 
resultaat na drie tot zes maanden in te sturen. De gehanteerde 
diagnostische onderzoeken in het CMH, met name de combinatie van 
‘Onderbeenpijnprofiel’ en ‘intra-compartimentele drukmeting’ (ICD) maken 
dat de bestaande diagnosen Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS) en 
Chronisch Inspanningsgebonden Compartiment Syndroom (CICS) nader 
gespecificeerd kunnen worden: 1. MTSS; 2. CICS (ICD > 35 mmHg);  
3. Logeklachten (ICD < 35 mmHg); 4. MTSS + logeklachten (ICD < 35 mmHg);  
5. MTSS + CICS (ICD > 35 mmHg).
In vier jaar tijd is bij 501 patiënten een ICD van een of meerdere 
onderbeencompartimenten verricht. De gemiddelde pijnscore voor een 
ICD is 5,2 (SD 2,4) op een schaal van 1 - 10. De behandelprotocollen voor 
onderbeenklachten zijn bij de drie eerdergenoemde instituten in de periode 
2013-2016 verder ontwikkeld. Meest opvallend is de verschuiving van 
operatieve naar conservatieve therapie bij CICS. Het aantal operaties voor 
CICS is met 80% gereduceerd.

Doel van deze evaluatie is bij te dragen aan optimale zorg voor militairen met 
onderbeenklachten. Er worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen 
van deze zorg en verbeteringen van de registratie eromheen. Een 
vervolgonderzoek, waarin aan alle patiënten van het Onderbeenspreekuur 
in het CMH na zes maanden wordt gevraagd of de geboden zorg heeft geleid 
tot het gewenste resultaat, is reeds ingezet.

a Junior onderzoeker en gezondheids-
wetenschapper, afdeling Strategische  
Militaire Gezondheidszorg van de Staf DGO.

b Senior onderzoeker en 
gezondheidswetenschapper,  
afdeling Trainingsgeneeskunde en 
Trainingsfysiologie (TGTF)  
Koninklijke Landmacht.

c Fysiotherapeut, manueeltherapeut en  
senior onderzoeker Research & Development, 
Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Doorn.

d Senior sportarts bij TGTF, tevens adjunct 
associate professor of military sports medicine, 
Uniformed Services University of the Health 
Sciences, Bethesda, Maryland, USA.

Artikel ontvangen mei 2017.

Inleiding
Onderbeenklachten zijn 
een veelvoorkomende 
overbelastingsblessure bij militairen. 
De meest voorkomende diagnosen 
zijn MTSS, CICS en een combinatie 
van deze twee1. MTSS is een 
aandoening van de postero-mediale 
tibiarand en de aanhechtende 
weke delen. Bij CICS gaat het om 
pathologisch verhoogde druk in een 
spiercompartiment bij inspanning, 
mogelijk leidend tot kortdurende 
ischaemie. In het onderbeen zijn met 
name het voorste spiercompartiment 
(ook wel voorste loge genoemd) 

en het diepe spiercompartiment, 
aangedaan1. Om de zorg voor 
militairen met onderbeenklachten in de 
eerstelijns militaire gezondheidszorg 
te standaardiseren heeft een 
multidisciplinaire werkgroep, mede op 
verzoek van de Inspecteur Militaire 
Gezondheidszorg, in 2014 een 
behandelrichtlijn onderbeenklachten in 
dit blad geïntroduceerd1. 

Om uniforme tweedelijnszorg te bieden 
aan militairen met onderbeenklachten 
is per 1 januari 2013 een centraal 
loket gestart in het CMH: het zgn. 
Onderbeenspreekuur. Aan het 

spreekuur nemen een chirurg, sportarts 
en revalidatiearts deel. Onderdelen 
van het spreekuur zijn een intake door 
de chirurg, een gestandaardiseerde 
provocatietest op de loopband (het zgn. 
Onderbeenpijnprofiel)2 en, op indicatie, 
een ICD in de onderbeenspieren door 
de sportarts en een beoordeling van 
de gewenste complexiteit van de zorg 
door de revalidatiearts.
 
Om de diagnose MTSS te stellen 
is in principe alleen de anamnese 
en het lichamelijk onderzoek nodig. 
Het Onderbeenpijnprofiel wordt 
daarnaast afgenomen om de diagnose 
en de ernst te bevestigen en om te 
beoordelen of aanpassingen in de 
looptechniek een onderdeel van 
de therapie moeten uitmaken. Voor 
de diagnose CICS is vooralsnog 
de invasieve drukmeting in de 
eerste minuut na inspanning de 
referentiestandaard. In het CMH  
wordt een intra-compartimentele  
druk ≥ 35 mmHg als grenswaarde 
aangehouden voor de diagnose CICS 
en een mogelijke operatieve ingreep3. 

Doorverwijzing naar het CMH vanuit 
de eerste lijn is gewenst wanneer na 
drie tot zes maanden conservatieve 
therapie op de kazerne nog geen 
sprake is van een duidelijke 
verbetering, of als er sprake is van 
recidiverende onderbeenklachten1. 
Vanuit het Onderbeenspreekuur 
kunnen patiënten in principe worden 
doorverwezen in vier richtingen: 
- operatieve therapie in het CMH; 
- poliklinische sportgeneeskundige 

begeleiding bij TGTF;
- een intern revalidatieprogramma in 

het MRC;
- terug met behandeladvies naar het 

eerstelijnszorgteam op de kazerne.
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Bij verwijzing wordt o.a. 
rekening gehouden met de 
reeds toegepaste therapie in de 
eerste lijn, de beschikbaarheid 
van behandelmogelijkheden 
(bijv. shockwavetoestel) en de 
beschikbaarheid van professionals 
(bijv. psycholoog bij MRC). 

De betrokken specialisten zijn van  
mening dat de onderlinge 
samenwerking met de invoering van 
het centrale Onderbeenspreekuur is 
verbeterd, maar een formele evaluatie 
van de zorg heeft tot nu toe niet 
plaatsgevonden. Bij zorgevaluatie 
is de mening van patiënten ook 
belangrijk. Hiervoor zijn zogenaamde 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
nodig4. Doel van dit onderzoek is 
om de patiëntenpopulatie van het 
Onderbeenspreekuur in het CMH te 
beschrijven en hun doorverwijzing 
aan de hand van de bestaande 
registraties in de databases van het 
CMH, TGTF en het MRC. Ook worden 
de ontwikkelingen in de door hen 
gehanteerde zorgprotocollen en de 
registratie van patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten bij deze instanties 
beschreven. 

Methode, database analyse en 
statistiek
Over de periode 01-01-2013 tot 
en met 31-12-2016 zijn bij het 
CMH, TGTF en MRC gegevens 
opgevraagd over de militairen die zijn 
behandeld voor onderbeenklachten. 
De patiëntgegevens van het 
CMH zijn anoniem verkregen, de 
patiëntgegevens van TGTF en het 
MRC zijn geanonimiseerd. Het 
onderzoek is niet aangemeld bij een 
medisch-ethische toetsingscommissie, 
omdat interne analyse van geleverde 
zorg, op anonieme basis, buiten 
de reikwijdte van de Wet medisch-
wetenschappelijk onderzoek met 
mensen valt (zie ook richtlijn RMG013).
Tevens is aan de bij het 
Onderbeenspreekuur betrokken 
specialisten gevraagd welke 
veranderingen in de zorgprotocollen 
voor militairen met onderbeenklachten 
in de periode 2013-2016 zijn 
doorgevoerd. De samenstelling van de 
medisch specialisten die deel uitmaken 
van ‘het Onderbeenspreekuur’ is vrijwel 
constant gebleven. Bij de chirurgen is 
drs. P. Hulstaert per 01-01-2014 met 
pensioen gegaan en per 01-01-2016 
is kapitein ter zee-arts E.P. Huizinga in 
zijn plaats gekomen. 
Voor de beschrijvende statistiek werd 
gebruikt gemaakt van SPSS versie 23 
(Chicago, IIIinois).

Aantal % Gemiddelde 
± SD

Persoonsgegevens
Geslacht (man) 508 88,7
Geslacht (vrouw) 65 11,3
Leeftijd 573 28,2 ± 6,7
BMI mannen 471 25,7 ± 3,0
BMI vrouwen 62 24,7 ± 3,2
VeVa verleden (N = 358) 89 15,5
Leerling-militair (N = 377) 90 15,7
Functiecluster: (N = 301)
 Cluster 1 44 14,6
 Cluster 2 66 21,9
 Cluster 3 29 9,6
 Cluster 4 117 38,9
 Cluster 5 13 4,3
 Cluster 6 32 10,6
Aantal maanden klachten 546 23,5 ± 31,3
Meeste last met: (N = 452)
 Hardlopen 279 61,7
 Speedmarsen 57 12,6
 Marsen 44 9,7
 Hardlopen en (speed)marsen 13 2,9
 Overig 59 13,1
Behandeling tot nu toe: (N = 424)
 Rust 397 93,6
 Fysiotherapie 300 70,8
 Steunzolen 278 65,6
 Loopschema 206 48,6
 Sportcompressiekousen 125 29,5
Bevindingen lichamelijk onderzoek:
 Roodheid (N = 530) 4 0,8
 Zwelling (N = 535) 46 8,6
 Drukpijn (N = 448) 177 39,5
 Spierhernia  (N = 560) 52 9,3
 Beenlengteverschil (N = 456) 10 2,2
Diagnose: (N = 508)
 MTSS 94 18,5
 CICS (drukmeting > 35) 159 31,3
 Logeklachten (drukmeting < 35) 25 4,9
 MTSS + logeklachten (drukmeting < 35) 25 4,9
 MTSS + CICS (drukmeting > 35) 138 27,2
 Kuitklachten 16 3,1
 Achillestendinopathie 1 0,2
 Overig/combinaties 48 9,4
Voorgeschreven behandelbeleid: (N = 320)
 Loopevaluatie en training 218 68,1
 Loopschema en trainingsadvies 174 54,4
 Shockwave 152 47,5
 Uitleg en waarschuwingen 144 45,0
 Schoenen beoordelen/vernieuwen 133 41,6
Verwijzing naar: (N = 376)
 CMH intern 26 6,9
 TGTF 274 72,9
 MRC 42 11,2
 Retour eerste lijn 34 9,0

SD = Standaarddeviatie; BM I = Body Mass Index; VeVa = Mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap
Tabel 1: Selectie van variabelen en bijbehorende meldingen in de CMH-database 
Onderbeenspreekuur.
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Resultaten
Database en zorgontwikkelingen 
CMH
Database
Het elektronisch patiëntendossier 
van het Onderbeenspreekuur van 
de afdeling Chirurgie in het CMH 
maakt deel uit van het Ziekenhuis 
Informatie Systeem (ZIS) van het 
CMH en is gestart per 01-01-2013. 
In de periode van januari 2013 tot 
en met 31 december 2016 zijn er 
573 patiënten op een eerste consult 
bij het Onderbeenspreekuur in het 
CMH geweest. Tabel 1 toont een 
selectie van de variabelen en het 
bijbehorende aantal meldingen 
die in de database van het CMH 
beschikbaar zijn, bestaande uit 
persoonsgegevens, anamnestische 
gegevens en informatie die uit het 
lichamelijk onderzoek komt. De 
database beschrijft 508 mannen (89%) 
en 65 vrouwen (11%). Zij hebben 
gemiddeld 23,5 maanden klachten 
als zij op het Onderbeenspreekuur 
komen. Functiecluster 4 is het meest 
vertegenwoordigd (39%). Hardlopen is 
bij veruit de grootste groep patiënten 
de activiteit waarbij de meeste last 
wordt ondervonden (62%). De ‘top 5’ 
van eerdere behandeltypen door de 
eerstelijns zorgverleners is: 1. rust;  
2. fysiotherapie; 3. steunzolen;  
4. opbouwend loopschema;  
5. NSAID’s. De meest gestelde 
diagnosen op het Onderbeenspreekuur 
zijn: 1. CICS (31%); 2. combinatie van 
MTSS + CICS (27%); 3. MTSS (19%); 
4. logeklachten (drukmeting < 35) (5%);  
5. MTSS + logeklachten  
(drukmeting < 35) (5%). 
De meerderheid van de militairen  
wordt doorverwezen naar TGTF 
(72,9%) voor aanvullende 
conservatieve therapie. 

De wisselende aantallen in tabel 1 
geven aan dat een aantal variabelen 
niet consequent wordt ingevoerd in 
de CMH-database, zoals leerling-
militair zijn (N = 377: 66%) of 
functieclusterniveau (N = 301: 53%). 
Zelfs de variabelen diagnose  
(N = 508: 89%) en behandelbeleid  
(N = 376: 66%) zijn niet altijd ingevuld. 
In de CMH-database worden geen 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
vermeld. 

Tabel 2 toont data van de ICD’s in 
de eerste minuut na inspanning. 
Bij 501 patiënten (87%) is een 
ICD verricht. In het CMH wordt de 
diagnose CICS gesteld als de militair 
bij een looptest pijn aangeeft over 
een bepaalde spiergroep én de ICD 

boven 35 mmHg is3. De gemiddelde 
druk in het voorste compartiment 
van patiënten met de diagnose CICS 
is 64 mmHg (standaarddeviatie 
[SD] 24), zowel rechts als links. 
De gemiddelde druk in de voorste 
compartimenten van patiënten met 
de diagnose MTSS is ook hoger dan 
35 mmHg, maar deze patiëntengroep 
geeft geen pijnklachten in deze 
spiergroep aan tijdens inspanning. 
De militairen die wel pijnklachten 
tijdens inspanning aangeven over de 
spieren in het voorste compartiment, 
maar drukwaarden lager dan 
35 mmHg hebben, vallen in de 
diagnosecategorieën ‘logeklachten  
< 35 mmHg’ en ‘logeklachten  
< 35 mmHg + MTSS’.

Aan alle militairen is vanaf 01-07-2014 
direct na afloop gevraagd hoe pijnlijk 
een ICD-meting is op een schaal  
van 1 - 10. Een ICD-meting van alleen 
het voorste compartiment wordt 
niet vaak verricht. De gemiddelde 
pijnscore voor een meting van het 

voorste compartiment is 6,0 (SD 2,2),  
gebaseerd op 13 scores. De 
gemiddelde pijnscore voor een meting 
van het voorste en diepe compartiment 
gecombineerd is 5,2 (SD 2,4), 
gebaseerd op 303 scores.  
De spreiding in ervaren pijn is van  
1 - 10. Het verschil in pijnscore  
tussen mannen en vrouwen is niet 
significant.

Zorgontwikkelingen
De zorg rondom onderbeenklachten 
in het CMH heeft met ingang 
van 01-01-2013 een aantal 
veranderingen doorgemaakt. 
Vanaf dat moment zijn alle nieuwe 
patiënten gezien door de chirurg, de 
sportarts en de revalidatiearts. De 
inspanningstest op een loopband 
wordt op een gestandaardiseerde 
wijze afgenomen, het zogenoemde 
Onderbeenpijnprofiel2. Deze 
inspanningstest omvat o.a. hardlopen, 
hardlopen heuvel op, marsen en 
marsen heuvel op, om militaire 
activiteiten na te bootsen.  

Diagnose Aantal Druk  
mmHg

MTSS
Voorste compartiment links 69 38,2 ± 17,9
Voorste compartiment rechts 71 41,1 ± 17,8
Diepe compartiment links 70 29,3 ± 13,1
Diepe compartiment rechts 71 30,5 ± 14,5
CICS
Voorste compartiment links 136 64,1 ± 24,5
Voorste compartiment rechts 136 64,3 ± 23,9
Diepe compartiment links 124 46,1 ± 20,3
Diepe compartiment rechts 125 45,1 ± 18,9
Logeklachten < 35
Voorste compartiment links 22 29,2 ± 15,6
Voorste compartiment rechts 22 26,8 ± 12,2
Diepe compartiment links 20 26,4 ± 13,6
Diepe compartiment rechts 20 22,3 ± 7,7
Logeklachten < 35 + MTSS
Voorste compartiment links 22 28,1 ± 10,8
Voorste compartiment rechts 22 25,3 ± 5,2
Diepe compartiment links 17 25,8 ± 9,6
Diepe compartiment rechts 18 21,5 ± 5,9
MTSS + CICS
Voorste compartiment links 122 59,9 ± 22,6
Voorste compartiment rechts 122 59,2 ± 18,4
Diepe compartiment links 120 41,5 ± 18,9
Diepe compartiment rechts 121 42,0 ± 15,2
Pijnscores drukmeting per compartiment Cijfer (1 - 10)
Voorste compartiment mannen 12 5,8 ± 2,2
Voorste compartiment vrouwen 1 8,0    --
Voorste + diepe compartiment mannen 265 5,2* ± 2,4
Voorste + diepe compartiment vrouwen 38 5,5 ± 2,6

* Verschil pijnscore mannen versus vrouwen niet significant, p = 0.418 (onafhankelijke t-toets).
Tabel 2: Aantal drukmetingen per diagnose en pijnscores per drukmeting.
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Reeds voorafgaand aan de 
inspanningstest krijgt de patiënt een 
lokale, oppervlakkige verdoving van 
de huid met Xylocaine 1,0 %, op de 
plek waar de ICD zal plaatsvinden. 
In de meeste gevallen wordt de druk 
in vier compartimenten gemeten. 
Het meten van de druk gebeurt met 
de benen afhangend over de rand 
van de tafel, om een drukmeting van 
het diepe compartiment mogelijk te 
maken, zie afb. 1. Dit in tegenstelling 
tot vóór 01-01-2013, toen patiënten 
op de rug lagen tijdens de ICD, met 
de benen volledig rustend op tafel en 
alleen een drukmeting van het voorste 
compartiment werd verricht. De ICD 
van het diepe compartiment vindt 
plaats in een doorgaande beweging, 
door het voorste compartiment 
heen. De huid wordt maar één keer 
gepenetreerd voor een ICD in  
twee compartimenten5.

Bij een patiënt met de diagnose 
CICS is een operatieve behandeling 
aangewezen als optimale 
conservatieve therapie in de militaire 
eerste- en/of tweedelijnszorg 
onvoldoende resultaat heeft gebracht. 
Het klieven van de fascie om de 
aangedane spier ten behoeve van 
decompressie heet fasciotomie. 
Als bij een patiënt beide voorste 
compartimenten zijn gekliefd, 
registreert de chirurg twee operatieve 
verrichtingen. Bij een klieving 
van beide voorste en beide diepe 
compartimenten registreert de chirurg 
vier operatieve verrichtingen.  
Grafiek 1 laat het totaalaantal 
operatieve verrichtingen op jaarbasis 
zien van het CMH, vanaf 2008. 
Het aantal patiënten en het aantal 
operatieve verrichtingen voor militairen 
met CICS is vanaf 2011 fors gedaald.

Database en zorgontwikkelingen 
TGTF
Database
In de periode 2013-2016 zijn 
er bij TGTF 377 patiënten met 
onderbeenklachten gezien voor een 
eerste consult voor een poliklinisch 
sportmedisch begeleidingstraject. Het 
betreft in grote meerderheid (ongeveer 
95%) patiënten die zijn verwezen 
vanuit het CMH, de overigen zijn direct 
verwezen vanuit de eerste lijn. 
 
Tabel 3 toont een selectie van de 

variabelen en het bijbehorende aantal 
meldingen die in de database van 
TGTF beschikbaar zijn, evenals de 
startdatum van registratie. De TGTF-
database beschrijft 320 mannen (85%) 
en 57 vrouwen (15%). Zij hebben 
gemiddeld 14,6 maanden klachten 
als zij voor het eerst op het spreekuur 
bij TGTF komen. In 52% van de 
gevallen gaat het om recidiverende 
onderbeenklachten. Bij het lichamelijk 
onderzoek valt op dat bij 47% van 
de patiënten met onderbeenklachten 
de musculus plantaris in de knieholte 

Afb. 1: Drukmeting van het voorste compartiment (links); de benen van de patiënt hangen af over 
de rand van de onderzoekstafel. Foto: W.O. Zimmermann.
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Startdatum 
registratie Aantal % Gemiddelde 

SD
Persoonsgegevens
Man 320 84,9
Vrouw 57 15,1
Leeftijd 377 25,9 ± 7,3
Aantal maanden klachten 374 14,6 ± 16,1
Recidief klachten (N = 376) 197 52,4
Fascio gehad (ja) 1-1-2014 28 9,6
Laatste jaar creatine (ja) 1-1-2014 36 12,1
Lengte mannen 319 1,81 ± 0,1
Lengte vrouwen 57 1,69 ± 0,1
Gewicht mannen 318 85,0 ± 11,6
Gewicht vrouwen 57 72,5 ± 11,4
BMI mannen 318 26,0 ± 3,1
BMI vrouwen 57 25,4 ± 4,1
Cluster (N = 370)
 Cluster 1 130 35,1
 Cluster 2 61 16,5
 Cluster 3 23 6,2
 Cluster 4 106 28,6
 Cluster 5 9 2,4
 Cluster 6 41 11,1
Hernia in het compartiment (N = 377) 43 11,4
Plantaris hypertonie (N = 367) 174 47
Navicular drop links 1-1-2014 289 0,82 ± 0,31
Navicular drop rechts 1-1-2014 291 0,79 ± 0,31
Diagnose (N = 376)
 MTSS 106 28,2
 CICS (drukmeting > 35) 65 17,3
 Logeklachten (drukmeting < 35) 22 5,9
 MTSS + logeklachten (drukmeting < 35) 23 6,1
 MTSS + CICS (drukmeting > 35) 99 26,3
 Kuitklachten 22 5,9
 Overig/combinaties 39 10,4
Onderhoudende factoren (N = 377)
 Lichaamsbouw 57 15,1
 Overgewicht 65 17,2
 Hardlooptechniek 214 56,8
 Perifere zenuwpijn 44 11,7
 Aanhoudende overbelasting 30 8
 Verkorte spieren 48 12,7
Beleid top 5 (N = 377)
 Aanpassen looptechniek 266 70,6
 Shockwave 237 62,9
 Loopschema tot aan DCP 211 56
 Vermindering 
 spierspanning/massage 148 39,3

 Aanpassen loopschoenen 126 33,4
Duur van het behandeltraject 1-07-14 99 154 ± 87,5
Patiëntgerapporteerde uitkomstmaten
 SANE in 362 54,5 ± 19,2
 SANE uit 1-7-2014 99 76,7 ± 20,2*
 Patiëntevaluatie 
 (Likertschaal met 6 punten) 1-7-2014 96 2,3 ± 1,0

SD = Standaarddeviatie; BMI = Body Mass Index; DCP = Defensie Conditie Proef;  
SANE = Single Assessment Numerical Evaluation
* Verschil ‘SANE in’ versus ‘SANE uit’ significant, p = 0.000 (gepaarde t-toets).

Tabel 3: Selectie van variabelen en bijbehorende meldingen in de TGTF-database 
Onderbeenspreekuur.

hypertoon is. De meest voorkomende 
diagnose bij TGTF is MTSS (28%) 
gevolgd door de combinatie van CICS 
en MTSS (26%). Bij de factoren die 
de blessure onderhouden wordt het 
meest frequent de hardlooptechniek 
genoemd (57%). In het opvolgende 
sportmedisch begeleidingsprogramma 
is daarom aandacht voor verandering 
van hardlooptechniek de meest 
geregistreerde activiteit (71%), 
gevolgd door extracorporale 
shockwavetherapie (63%) en een 
opbouwend loopschema (56%). 
Tabel 3 toont slechts de top 5 van 
behandelingen die deel uitmaken van 
het begeleidingstraject bij militairen met 
onderbeenklachten bij TGTF. Andere 
behandelvormen die worden toegepast 
zijn onder meer het voorschrijven van 
steunzolen, het aanmeten/verstrekken 
van sportcompressiekousen, het 
suppleren van vitamine D en neuro-
prolotherapie5. Neuro-prolotherapie, 
zoals toegepast bij TGTF, is subcutane 
peri-neurale injectietherapie met een 
10% glucoseoplossing. De doelstelling 
is vermindering van pijn in weke 
delen in rust en bij inspanning, het 
vermeende werkingsmechanisme is 
vermindering van perifere neurale 
inflammatie2.

Tabel 3 toont ook dat het aantal 
variabelen dat wordt verzameld in 
de periode 2013-2016 gaandeweg 
is uitgebreid (kolom startdatum 
registratie). De database bevat twee 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten: 
de Single Assessment Numerical 
Evaluation (SANE) en een item 
dat de therapie evalueert met een 
Likertschaal6. Zie ook bijlage 1. De 
SANE-score is een getal waarmee 
de patiënt uitdrukt hoe goed zijn 
onderbenen belastbaar zijn, op een 
schaal van 0 (niet belastbaar) tot 
100 (volledig pijnvrij belastbaar)7. 
De database bevat van 99 patiënten 
zowel een SANE-score aan het 
begin (SANE in) als aan het eind 
van het behandeltraject bij TGTF 
(SANE uit). De gemiddelde toename 
van de SANE-score is 24,7 punten, 
dit is een significante toename. De 
gemiddelde duur van het conservatieve 
behandeltraject van deze 99 patiënten 
was 154 dagen (SD 87,5 dagen). 
Van 96 patiënten is een therapie-
evaluatie gemeten op de Likertschaal 
beschikbaar: de gemiddelde score is 
2,3 (SD 1,0).

Zorgontwikkelingen
De zorg rondom onderbeenklachten 
heeft bij TGTF in de afgelopen jaren 
grote ontwikkelingen doorgemaakt. 
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Aantal % Gemiddelde
SD

Persoonsgegevens
Leeftijd allen 191 28,2 ± 6,2
Geslacht (man) 169 88,5
Geslacht (vrouw) 22 11,5
Cluster (N = 102)
 Cluster 1 7 7,9
 Cluster 2 31 34,8
 Cluster 3 16 18,0
 Cluster 4 32 36,0
 Cluster 5 1 1,1
 Cluster 6 2 2,2
Nu in opleiding (N = 149) 40 26,8
VeVa * (N = 70) 29 41,1
Klachten in VeVa ja/nee (N = 29) 8 27,6
Recidief (N = 172) 52 30,2
Duur klachten in maanden 179 21,9 ± 25,3
Sporten (N = 191)
 Voetbal 32 16,8
 Hardlopen 99 51,8
 Militaire sporten 38 19,9
Andere klachten ja/nee (N = 179)
 Andere klachten rug 30 16,8
 Andere klachten knie 14 7,8
 Andere klachten psychisch 12 6,7
 Andere klachten overig 53 29,6
Supplementen ja /nee (N = 114)
 Supplementen eiwitten 25 14,0
 Supplementen vitamines 7 6,1
 Supplementen overig 12 10,5
Medicatie (N = 178) 52 29,2
Creatine (N = 105) 6 5,7
Roken (N = 132) 64 48,5
Alcohol (N = 127) 103 81,1
Fasciotomie (N = 187) 92 49,2
Diagnose (N = 189)
 MTSS 10 5,3
 CICS 114 60,3
 CICS + MTSS 43 22,8
 CICS + andere klachten 4 2,1
 Overig 18 9,5
Uitkomstmaten
Niveau bij ontslag (N = 109)
 Niveau bij ontslag verbeterd 93 85,3
 Niveau bij ontslag iets verbeterd 10 9,2
 Niveau bij ontslag niet/nauwelijks verbeterd 6 5,5

* VeVa = Mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap
Tabel 4: Selectie van variabelen en bijbehorende meldingen in de behandeldossiers van 
patiënten met onderbeenklachten verwezen naar het MRC.

    zz In welke mate bent u sinds het begin van uw behandeling hersteld van uw klachten?
1. Ik ben volledig hersteld
2. Ik ben veel verbeterd
3. Er is enige verbetering
4. Er is geen verandering
5. Het gaat nu slechter
6. Het gaat nu veel slechter

(Gebruikt in de periode 2013-2016)
Bijlage 1: 6-punts Likertschaal: evaluatie van uw behandeling bij TGTF.

Het behandelprogramma voor 
onderbeenklachten is op grond 
van literatuur en klinische ervaring 
uitgebreid met de volgende 
componenten: sportcompressiekousen 
bij MTSS-patiënten (2009), loopanalyse 
en loopscholing op sportschoenen 
(2011), shockwavetherapie bij MTSS-
patiënten (2011), neuro-prolotherapie 
bij perifere zenuwpijn (2013), 
loopanalyse en loopscholing op laarzen 
(2015) en bepaling van vitamine D bij 
MTSS-patiënten (2015)8. 

Database en zorgontwikkelingen 
MRC
Database
De registratie van dossiergegevens 
in het MRC is gedurende de looptijd 
waarover dit onderzoek gaat veranderd 
van papieren naar elektronisch dossier 
met een stringenter beleid t.a.v. het 
vastleggen van patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten. Dit verklaart voor een 
deel de ontbrekende data van het 
MRC. Dit elektronisch dossier is echter 
niet geschikt voor het ontsluiten van 
groepsgegevens. De gepresenteerde 
gegevens zijn verkregen uit 
dossieranalyse en opgenomen in 
een speciaal voor dit onderzoek 
geconstrueerde tijdelijke database.

In de periode 2013-2016 zijn bij het 
MRC 191 verschillende patiënten 
met onderbeenklachten behandeld in 
een revalidatietraject. Tabel 4 toont 
de geselecteerde variabelen uit de 
database en de bijbehorende aantallen 
meldingen. Het betreft overwegend 
patiënten die verwezen zijn vanuit het 
CMH. De database bevat 169 mannen 
(88%) mannen en 22 vrouwen (12%). 
Zij hebben gemiddeld 21,9 maanden 
klachten als zij op het spreekuur bij 
het MRC komen. 92 patiënten (49%) 
hebben een fasciotomie ondergaan en 
komen voor postoperatieve revalidatie. 
Naast onderbeenklachten melden 
deze patiënten ook regelmatig andere 
klachten, 17% heeft rugklachten, 8% 
knieklachten en 7% heeft psychische 
klachten. De meeste voorkomende 
diagnosen zijn CICS (60%) en de 
combinatie CICS + MTSS (23%). 
De MRC-database bevat tevens de 
uitkomstmaat ‘niveau bij ontslag’, die 
wordt vastgesteld door de behandelend 
fysiotherapeut.

Zorgontwikkelingen
Het behandeltraject voor militairen  
met onderbeenklachten in het  
MRC duurt in principe zes weken. 
Dit traject is verdeeld in een 
observatiefase van een week en  
een behandelfase van vijf weken. 
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Mogelijke componenten van 
de behandeling zijn: opheffen 
van beperkingen in gewrichten, 
verminderen van spierspanning, 
verbeteren van kracht en 
uithoudingsvermogen van spieren 
(met name de kuitspieren), verbeteren 
van looppatroon, aanpassen 
van schoeisel, steunzolen en 
psychologische vaardigheden (omgaan 
met pijn). Als de resultaten van het 
behandeltraject bij het MRC gunstig 
zijn, kan de militair terugkeren naar 
zijn/haar onderdeel, met een advies 
voor de eerstelijnsbehandelaars 
om de revalidatie af te ronden. Als 
de resultaten ongunstig zijn, wordt 
de militair terugverwezen naar 
het Onderbeenspreekuur in het 
CMH. Soms wordt aan militairen in 
aansluiting op hun revalidatietraject 
onderbeenklachten een traject 
‘arbeidsrevalidatie’ van zes weken 
aangeboden, waarin de fysieke 
belastbaarheid voor het militaire 
beroep verder wordt verbeterd.

In het kader van een wetenschappelijk 
onderzoek is in de periode 2013-2016 
bij een deel van de MRC-patiënten 
een aantal patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten bijgehouden: de 
Patiënt Specifieke Klachten (PSK)9, 
de Numeric Pain Rating Scale 
(NPRS)10 en de Pain Self-Efficacy 
Questionnaire (PSEQ)11. De resultaten 
zijn gepubliceerd in 2016 en tonen 
dat de postoperatieve groep militairen 
met onderbeenklachten het meeste 
baat heeft van de behandeling in het 
MRC12. Een van de aanbevelingen van 
het onderzoek is dat de NPRS geen 
geschikte uitkomstmaat is voor deze 
patiëntengroep; de SANE-score wordt 
aanbevolen12.

Discussie
Dit onderzoek is een beschrijvende 
analyse van de militairen met 
onderbeenklachten die behandeld zijn 
bij het CMH, TGTF en het MRC, in de 
periode 01-01-2013 t/m 31-12-2016. 
Het onderzoek vond plaats op basis 
van geanonimiseerde gegevens van 
deze instituten.
Dit onderzoek bevestigt dat er veel 
vraag is naar tweedelijnszorg voor 
militairen met onderbeenklachten, in 
vier kalenderjaren zijn er 573 nieuwe 
patiënten ingestuurd naar het CMH. 

Bij de beoordeling van de gegevens 
van de database van het CMH vallen 
een aantal zaken op. Ten eerste 
hebben de militairen gemiddeld  
23,5 maanden klachten als zij binnen 
komen. Dat lijkt (te) lang, aangezien 

de behandelrichtlijn voor de militaire 
eerstelijnszorg adviseert patiënten bij 
onvoldoende resultaat na drie tot zes 
maanden conservatieve therapie in te 
sturen. Ten tweede is in vier jaar tijd 
bij 501 patiënten een ICD van een of 
meerdere onderbeencompartimenten 
verricht. Er zijn weinig centra in en 
buiten Nederland die over zoveel 
drukmetingen kunnen rapporteren. In 
Nederland is dat het Maxima Medisch 
Centrum in Veldhoven, dat reeds vanaf 
2001 een database over patiënten 
met onderbeenklachten bijhoudt13. In 
een militaire setting is dat het Britse 
Defense Medical Rehabilitation Centre 
(DMRC) nabij Epsom in Surrey14. Ten 
derde bevestigt het toepassen van 
pijnscores tijdens een provocatietest  
op de loopband (Onderbeenpijnprofiel) 
en een direct daaropvolgende  
ICD-meting dat de combinaties  
‘hoge pijn en hoge druk’ (CICS),  
‘hoge pijn en lage druk’ (logeklachten  
< 35 mmHg), ‘lage pijn en hoge druk’ 
en ‘lage pijn en lage druk’ (normaal) 
alle voorkomen in de militaire 
populatie met onderbeenklachten. 
Daar waar in het verleden alle 
onderbeenklachten nogal eens werden 
afgedaan als ‘MTSS of CICS’, worden 
nu de volgende klinische diagnose 
categorieën onderkend:  
1. MTSS; 2. CICS (ICD > 35 mmHg);  
3. Logeklachten (ICD < 35 mmHg);  
4. MTSS + logeklachten (ICD  
< 35 mmHg); 5. MTSS + CICS  
(ICD > 35 mmHg).
De gemiddelde druk in het voorste 
compartiment van patiënten met de 
diagnose MTSS is ook boven de 
35 mmHg, maar zij geven tijdens 
inspanning geen pijnklachten over 
deze spiergroep aan. Dit roept  
de discussie op of de grens van 
35 mmHg voor de diagnose CICS 
wel juist is. De vraag rijst of er wel 
zoveel aandacht moet uitgaan naar 
de ICD, als er geen duidelijke relatie 
tussen spierdruk en klachten is. 
Sommige auteurs stellen voor om de 
diagnostische term Biomechanical 
Overload Syndrome (BOS) in te voeren 
en de behandeling van alle militairen 
met onderbeenklachten te beginnen 
met verandering van hardlooptechniek 
zónder een ICD15. Als de conservatieve 
therapie niet tot het gewenste resultaat 
leidt en operatieve therapie overwogen 
wordt, kan de ICD alsnog worden 
gedaan14. 
Niet eerder is in de literatuur een 
pijnscore voor de ICD’s gerapporteerd. 
Wel wordt vaak beschreven dat de 
meting ‘pijnlijk’ is5. Vanaf 01-07-2014 
is aan alle militairen direct na afloop 
gevraagd hoe pijnlijk een ICD-meting 

is op een schaal van 1 - 10. De 
gemiddelde pijnscore voor een  
ICD-meting van de voorste 
compartimenten, gecombineerd 
met een drukmeting van de diepe 
compartimenten, bij 303 patiënten, 
kwam uit op 5,2 (SD 2,4). De spreiding 
in ervaren pijn bleek zeer groot, 
letterlijk van 1 tot 10 op een schaal 
van 1 - 10. Opvallend is verder dat de 
ervaren pijn bij een ICD van alleen 
de voorste compartimenten (deze 
meting komt in het CMH weinig voor) 
niet minder is dan een ICD van de 
voorste en diepe compartimenten 
gecombineerd. Ook is het verschil 
in ervaren pijn tussen mannen en 
vrouwen niet significant. 

Bij de beoordeling van de gegevens 
van de database van TGTF vallen 
de volgende zaken op. Gemiddeld 
hebben de militairen 14,6 maanden 
klachten als zij binnenkomen bij 
TGTF. Dit bevestigt dat TGTF de 
patiënten toegewezen krijgt die korter 
klachten hebben. Anderzijds lijkt 
14,6 maanden (te) lang, in relatie 
tot de behandelrichtlijn. Vervolgens 
blijkt in 47% van de militairen met 
onderbeenklachten bij het lichamelijk 
onderzoek sprake te zijn van 
hypertonie van de musculus plantaris. 
Van deze aandoening is bekend dat 
zij tot onderbeenklachten kan leiden 
en relatief simpel op te heffen is16. 
Beoordeling van de musculus plantaris 
verdient meer aandacht in de  
eerste lijn. 
De gemiddelde duur van een 
poliklinisch begeleidingstraject 
onderbeenklachten bij TGTF is  
154 dagen (SD 87,5). Dit bevestigt  
dat onderbeenklachten met de huidige, 
meest recente behandelprotocollen 
nog steeds een lange hersteltijd 
vergen. Ook blijkt uit de analyse 
dat de gemiddelde SANE-score bij 
afronding van het sportmedische 
begeleidingstraject 76,7 is, wat een 
indicatie is dat de meeste militairen op 
de kazerne nog aanvullend moeten 
opwerken, voordat zij weer kunnen 
instromen in een militaire opleiding 
of functie. Nadere analyse van de 
verblijfsduur en de ‘SANE uit’-score 
bij TGTF (niet gepresenteerd) toont 
dat met name de patiënten in de 
diagnosecategorie ‘logeklachten  
< 35 mmHg’ de langste 
behandeltrajecten hebben en 
de laagste Likertscore voor 
trajectevaluatie geven. 

Bij de beoordeling van de gegevens 
van de database van MRC valt 
het volgende op. Gemiddeld 
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hebben de militairen 21,9 maanden 
onderbeenklachten als zij binnen 
komen bij het MRC. Dat is duidelijk 
langer dan de TGTF-groep  
(14,6 maanden). De voornaamste 
reden daarvan is dat bijna de helft van 
de patiënten (49%) voor binnenkomst 
een fasciotomie heeft ondergaan en 
bij het MRC komt voor postoperatieve 
revalidatie. Veel van de patiënten in 
het MRC hebben meerdere klachten 
naast elkaar. Dit bevestigt het beeld dat 
het MRC de ‘complexe’ patiënten met 
onderbeenklachten krijgt toebedeeld 
vanuit het CMH.

Met betrekking tot de zorgontwikkeling 
in de periode 2013-2016 voor 
militairen met onderbeenklachten valt 
op dat conservatieve therapie een 
steeds grotere rol heeft gekregen. 
Met name voor de diagnose CICS 
is dat een duidelijke verandering 
van beleid. Tot enkele jaren geleden 
werd conservatieve therapie voor 
CICS eigenlijk als zinloos gezien4. 
In het CMH werd tot 2011 bij pijn 
en een verhoogde ICD bijna zonder 
uitzondering overgegaan tot een 
operatieve ingreep, met name van 
de voorste compartimenten. De 
laatste jaren is een toenemende 
belangstelling voor loopscholing 
(verandering van hardloop- en 
marstechniek) in de behandeling 
van CICS en MTSS17. Bij MTSS 
lijkt shockwavetherapie een nuttige 
aanvulling op het behandelpakket18. 
Loopscholing en shockwavetherapie 
zijn goed toepasbaar in de militaire 
eerstelijnszorg en beide worden 
momenteel geïntroduceerd. Wellicht 
zal de vraag naar tweedelijnszorg 
voor militairen met onderbeenklachten 
daarmee in de komende jaren 
langzaam dalen. Het is aan te bevelen 
dat alle instanties in de militaire 
gezondheidszorg gaan werken met 
patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
om de zorg voor onderbeenklachten 
te evalueren19. De SANE-score en de 
in Nederland ontwikkelde MTSS-score 
lijken hiervoor goede maten8,20.

Sterk punt van dit beschrijvende 
onderzoek is dat het een analyse 
is die over meerdere jaren gaat 
en een groot aantal patiënten 
bestrijkt. De bevindingen zijn 
een accurate beschrijving van de 
huidige patiëntenstroom en de zich 
ontwikkelende zorg voor militairen  
met onderbeenklachten in de  
tweede lijn. De belangrijkste 
beperkingen van dit onderzoek 
zijn dat de beschikbare databases 
voor dit onderzoek niet volledig zijn 

bijgehouden door de behandelaren. 
Omdat de gegevens anoniem 
beschikbaar zijn gesteld, konden de 
militairen bovendien niet gevolgd 
worden van het CMH naar de volgende 
behandelaar, om het eindresultaat van 
het behandeladvies te evalueren.

Aanbevelingen met betrekking 
tot de zorg voor militairen met 
onderbeenklachten
1. Stuur militairen met 

onderbeenklachten naar het 
tweedelijns Onderbeenspreekuur 
van de afdeling Chirurgie in het 
CMH, als drie tot zes maanden 
conservatieve therapie in de  
eerste lijn onvoldoende resultaat 
geeft.

2. Start registratie van 
patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten. Voor militairen 
met onderbeenklachten zijn de 
SANE-score en de MTSS-score 
geschikt8,20. Therapie-evaluatie 
door de patiënt kan met een 
Likertschaal7. Uitkomstmaten op 
militair participatieniveau kunnen 
zijn: afleggen van de Defensie 
Conditie Proef (DCP), afleggen van 
de Fysieke InzetbaarheidsTest (FIT) 
en clusterbehoud.

3. Detonisatie van de musculus 
plantaris, shockwavetherapie en 
loopscholing zijn behandelvormen 
die tot nu toe vooral in de tweede lijn 
zijn toegepast, maar overdraagbaar 
zijn naar de eerstelijnszorg. 

Aanbevelingen met betrekking tot 
databaseregistratie
1. Databases zijn essentieel voor 

zorganalyse. Als zij niet volledig zijn 
ingevuld daalt de zeggingskracht.

2. De databases moeten eenvoudig 
benaderbaar zijn en standaard 
vraagstellingen (query’s) bevatten, 
zodat overzichten routinematig 
kunnen worden geproduceerd.

3. Idealiter sluiten de databases 
in de militaire gezondheidszorg 
op elkaar aan, bijv. door het 
gebruik van Ziekenhuis Informatie 
Systemen die aan elkaar gekoppeld 
kunnen worden. Zo kan een 
militair met onderbeenklachten 
gevolgd worden op basis van het 
werknemersnummer of het militair 
registratienummer.

Vervolgonderzoek
Alle patiënten die het 
Onderbeenspreekuur in het CMH 
hebben bezocht in de periode  
10-07-2016 tot en met 31-12-2016 zijn 
gevraagd om deel te nemen aan een 
follow-up interview na 6 maanden.  

In de tweede helft van 2017 zullen de 
bevindingen worden gerapporteerd in 
dit tijdschrift.

FOCUS ON EXERCISE RELATED 
LEG PAIN IN THE CENTRAL 
MILITARY HOSPITAL 
Part 1: An analysis of patients and 
development of care 2013-2016
Since 2013 the Central Military Hospital 
(CMH) in Utrecht, Netherlands, has 
offered a specialty clinic for soldiers 
with Exercise Related Leg Pain 
(ERLP). A multidisciplinary team of 
surgery, primary care sports medicine, 
and physiatry treats patients in a 
one-stop shop setting. Based on this 
evaluation, patients may be referred to 
any of four treatment arms: surgery in 
the CMH, conservative treatment in the 
Military Sports Medicine department 
(MSM), conservative physiotherapy 
in the Military Rehabilitation Center 
(MRC), or back to their original military 
base to re-engage with primary care.

This article describes 573 patients 
presenting to the multidisciplinary clinic 
at CMH from 2013-2016. In addition, 
377 ERLP patients referred to MSM 
and 191 ERLP patients referred to the 
MRC over the same time period are 
described.

The average duration of symptoms 
for ERLP initially presenting to the 
CMH was 23.5 months. This delay 
in referral is puzzling since military 
medical protocols that dictate 
soldiers with ERLP be referred to 
CMH if conservative therapy has not 
been successful within 6 months. 
The Running Leg Pain Profile in 
combination with intracompartmental 
pressure measurement (ICPM), allow 
physicians to further differentiate 
Medial Tibial Stress Syndrome 
(MTSS) and Chronic Exertional 
Compartment Syndrome (CECS) into 
five subcategories: 1. MTSS;  
2. CECS (ICPM > 35 mmHg);  
3. Compartment pain (ICPM  
< 35 mmHg); 4. MTSS + Compartment 
pain (ICPM < 35 mmHg); 5. MTSS + 
CECS (ICPM > 35 mmHg).
Over 4 years of data collection,  
501 patients underwent ICPM of one 
or more muscular compartments of the 
leg. These patients reported moderate 
pain from ICPM: 5.2 (SD 2.4) on a 
scale of 1 - 10. Treatment protocols at 
CMH, MSM and MRC have evolved 
significantly from 2013 to 2016. Most 
noticeable is the shift from surgical 
therapy to conservative therapy for 

S U M M A R Y
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Operationele gezondheidszorg
Nieuwe/geactualiseerde/verwijderde landenadviezen
In het kader van de European Union Naval Force Somalia - 
Operation Atalanta is het landenadvies kust-regio Indische 
Oceaan (Somalië Bassin, Golf van Aden, Rode Zee en 
Suezkanaal) opgesteld. In dit advies worden de benodigde 
vaccinaties en overige preventieve maatregelen vermeld voor 
deze regio. Het landenadvies voor Kuwait (ten behoeve van  
Air to air/C-130 missie) is onlangs aangepast. Daarnaast zijn er 
nog een aantal landenadviezen ingetrokken, namelijk de adviezen 
voor: Atalanta (Oost-Afrika), Australië, Benin, Pakistan en Polen 
(in het kader van Bison Drawsko). Het totaaloverzicht van alle 
beschikbare landenadviezen is hier op intranet terug te vinden. 

Technologische innovaties voor de militaire gezondheidszorg
Telehealth voor virtuele consultatie tijdens missies, ondersteuning 
van militair artsen met behulp van augmented reality, of 
vroegtijdige bloedstolling bij letsel met behulp van nanomedicine. 
Al de hiervoor genoemde technologische innovaties kunnen 
bijdragen aan het behoud en de bevordering van de gezondheid 

en aan een optimale inzetbaarheid van de militair.  
Dylan Siemerink beschrijft in zijn artikel in de Militaire Spectator 
meerdere medisch relevante technologische toepassingen 
aan de hand van vier categorieën: Sensoring & Monitoring, 
Robotica & Artificial Intelligence, Genomica & Biotechnologie en 
Nanomedicine. Hierbij komt eerst de vraag aan de orde welke 
ontwikkelingen - zowel civiel als operationeel de behoefte  
aan - technologische ontwikkelingen voeden. Vervolgens 
worden de vier categorieën en subcategorieën uiteengezet, 
met inbegrip van concrete toepassingen en voorbeelden uit 
de praktijk. Het doel van dit artikel is bewustwording creëren 
van de mogelijkheden en soms risico’s van technologische 
ontwikkelingen binnen het human domain die relevant zijn voor  
de militaire gezondheidszorg.
De auteur van het artikel - Dylan Siemerink - heeft als adviseur 
Innovatie op het gebied van medische techniek gewerkt bij de 
afdeling Strategische Militaire Gezondheidszorg van de Staf DGO. 
Het artikel is verschenen in de Militaire Spectator, jrg. 186 (2017) 
nr. 4 en is hier op internet te downloaden. Het artikel is tevens 
gepubliceerd in het meinummer van het NMGT (red.).
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CECS, with surgeries being reduced by 
80% over the study period.

The goal of this descriptive analysis 
is to help improve care for soldiers 
with ERLP. This article establishes 
reference standards for diagnostic 
measurements and updates 
recommendations for treatment of 
ERLP, including CECS. A follow up 
study is underway examining the 
clinical outcomes of ERLP patients 
treated in the CMH.
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Internationale samenwerking
C-DGO heeft Declaration of Intent (DoI) getekend
De commandant DGO, brigade-generaal-arts Johan de Graaf 
heeft dinsdag 2 mei een Declaration of Intent getekend. In 
Koblenz waren op uitnodiging van Duitsland de surgeon generals 
aanwezig uit acht Europese landen. Met het ondertekenen 
van deze DoI benadrukken zij de intentie om samen te werken 
op het gebied van militaire gezondheid. Dit krijgt vorm in het 
zogenaamde MMCC, het Multinational Medical Coordination 
Centre. Op woensdag 3 mei is gesproken over de verdere 
uitwerking van de Europese samenwerking.

Bezoek C-DGO aan MILMEDCOE
Woensdag 3 mei heeft de commandant DGO, brigade-generaal-
arts Johan de Graaf, een bezoek gebracht aan het MILMEDCOE, 
het NATO Centre of Excellence for Military Medicine, in Boedapest. 
Dit centrum heeft als kerntaak de interoperabiliteit tussen de 
militaire medische diensten in de NAVO te vergemakkelijken. 
MILMED COE heeft momenteel tien leden. Naast Hongarije als 
de oprichter van de Framework Nation, hebben acht landen zich 
bij het centrum aangesloten als zogenaamde sponsorende naties: 
België, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Roemenië 
en Groot-Brittannië. Ook Amerika ondersteunt dit centrum met 
kennis en personeel. Het centrum bestaat uit vier medische 
branches: Deployment Health Surveillance Capability (DHSC) -  
a satellite branch in München; Interoperability, Lessons Learned 
and Training.
Tijdens het bezoek is de commandant DGO bijgepraat over de 
stand van zaken en ontwikkelingen binnen het MILMEDCOE 
en specifiek binnen de vier branches. Johan de Graaf heeft 
benadrukt dat het centrum de makelaar moet zijn waar het 
militair medische expertise aangaat (NATO-breed), waarbij 
e-learning een belangrijke rol speelt. Daarnaast heeft hij aandacht 
gevraagd voor de preventieve kant van de militaire geneeskunde. 
Ook heeft hij nadrukkelijk de samenwerking tussen het 
MILMEDCOE en het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en 
Trainingscentrum (DGOTC) benoemd. Dit zal in de toekomst een 
vervolg krijgen.

Personele wisselingen
EGB in nieuwe handen
Iedere defensiemedewerker kan ermee te maken krijgen:  
het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB) dat vorig jaar  
in april werd opgericht. Het EGB verleent geïntegreerde zorg  
aan militairen onder niet operationele omstandigheden en  
voert verzuimbegeleiding uit voor al het burgerpersoneel. Het 
EGB heeft gezondheidscentra op 30 verschillende locaties.  
Op 12 mei heeft kapitein ter zee-arts Remco Blom het  
commando over het EGB overgedragen aan kolonel-arts  
Berry van Suntenmaartensdijk. Lees het uitgebreide 
nieuwsbericht van deze commando-overdracht op intranet.

Melisa Soerowidjojo doet verslag van de  
Dag van de Verpleging op 11 mei jl.
Donderdagochtend 11 mei 2017. Dag van de Verpleging met  
als thema ‘Back to basic, terug naar de inhoud’. Naast het 
uitgebreide programma, werd deze dag ook gekenmerkt door de 
prettige sfeer en het weerzien van de collega’s uit het medische 
veld in onze organisatie werkzaam bij andere krijgsmachtdelen.
Kijkend naar het complete programma heeft de organisatie goed 
haar best gedaan om er een zinvolle invulling aan te geven. De 
ochtend was vooral informatief en functioneel inhoudelijk met 

name bestemd voor de Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV). 
Van de totstandkoming van het huidige Handboek medische 
protocollen AMV tot aan een informatieve presentatie over het 
kwaliteitsregister. Ook werd op een zeer ludieke en interactieve 
wijze een klinische les gegeven over ‘klinisch redeneren’ met 
daarbij een casuïstiek.
Na de lunch werd het programma vervolgd met  
twee zeer indrukwekkende verhalen over de aanslagen op 
vliegveld Zaventem (Brussel) in België. Het eerste werd 
verteld door luitenant Poriau, die ten tijde van de aanslag 
pelotonscommandant was van de beveiligingseenheid te 
Zaventem, en ter plekke was met zijn eenheid op het moment 
van de aanslag. Iedereen in de zaal werd volledig meegenomen 
in zijn verhaal over de gebeurtenis van die dag waarbij veel 
beeldmateriaal werd getoond. De meeste indruk werd echter 
gemaakt door de manier waarop het verhaal voor het voetlicht 
werd gebracht. Daar, voor het spreekgestoelte in de zaal, stond 
stevig met beide benen op de grond een pelotonscommandant 
die leiding had gegeven aan de actie zijn verhaal deelde met 
zijn gehoor. Door de manier waarop hij dit deed was het voor de 
aanwezigen in de zaal duidelijk voelbaar, alsof hij het moment 
opnieuw beleefde en de aanwezigen in de zaal het met hem mee 
voelden. Het was alsof ze over zijn schouder meekeken en zijn 
emotie konden voelen in al haar kwetsbaarheid. De luitenant 
nam ons daadwerkelijk mee terug naar het moment van de 
aanslag en de beslismomenten die hij heeft moeten doorlopen. 
Zijn verhaal werd daarna ondersteund door de volgende spreker, 
die zich vooral richtte op de inzet van het Militair Hospitaal na 
de aanslag. Beide verhalen waren onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en hebben een diepe indruk op de aanwezigen in de 
zaal achtergelaten. Je kon een speld horen vallen en naderhand 
werden hun verhalen beloond met een luid applaus van diep 
respect.
Vervolgens had kapitein Nieuwenhuijse een zeer enthousiast 
verhaal over het Calamiteitenhospitaal. Door haar enthousiasme 
ontstond er een gevoel van trots dat wij hier in Nederland zo’n 
goed georganiseerde opvangmogelijkheid hebben voor de inzet 
bij grotere calamiteiten en hulp kunnen bieden in nationaal en 
internationaal verband. Haar boodschap was dat wij binnen onze 
organisatie vooral goed getraind dienen te blijven. 
De dag werd afgesloten met een korte toelichting over de  
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Het was beter geweest 
wanneer dit onderwerp eerder op de dag was behandeld, zeker 
na de indrukwekkende verhalen waarmee het middagprogramma 
werd gestart. Mijn advies is dan ook een volgende keer een 
dergelijk onderwerp vroeger op het programma te plaatsen.
Geconcludeerd kan worden dat deze editie van de ‘Dag van de 
Verpleging’ zeer geslaagd, leerzaam en indrukwekkend was.  
Ik kijk nu alweer uit naar het volgend jaar. 

Rapporten/Jaarverslagen
IGZ Jaarbeeld 2016
De gezondheidszorg is sterk in ontwikkeling, het toezicht 
verandert mee. In het Jaarbeeld 2016 doet de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) verslag van haar toezicht en de resultaten 
daarvan. De inspectie wil vanuit ‘gezond vertrouwen’ kijken naar 
de zorg en de zorgaanbieders. De inspectie wil de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg bevorderen door zorgaanbieders te helpen 
hun lerend vermogen te vergroten. De meeste zorgaanbieders 
waarderen die inzet van de inspectie en weten die te gebruiken. 
Als een zorgaanbieder uit zichzelf onvoldoende lerend vermogen 
laat zien, kan de inspectie een maatregel opleggen, zoals 

http://intranet.mindef.nl/cdc/actueel/nieuws/2017/mei/20170512_Eerstelijns_Gezondheidszorg_Bedrijf_in_nieuwe_handen.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/IGZ%20Jaarbeeld%202016-publieksversie-IA%20(2)_tcm294-383127_tcm4-1340217.pdf
https://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/maatregelen/index.aspx
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MEDEDELINGEN VAN DE COMMANDANT DEFENSIE  GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE

  

Nieuwsbrief Defensie Gezondheidszorg
Nummer 6, juni 2017

Commando-overdracht
Commandeur-arts Remco Blom nieuwe commandant 
Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Foto: Ministerie van Defensie.

Commandeur-arts Remco Blom is de nieuwe commandant van  
de Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Hij nam dinsdag  
13 juni in Ermelo de leiding over van brigade-generaal-arts  
Johan de Graaf (zie afb. voorpagina) Die verlaat de dienst voor 
een functie bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
Remco Blom, hiervoor commandant van het Eerstelijns 
Gezondheidszorg Bedrijf (EGB), roemde zijn voorganger 
voor diens bijdragen aan de militair gezondheidszorg. Met de 
strategische visie Duurzaam Inzetbaar gaf Johan de Graaf  
onder meer een krachtige impuls aan het denken hierover  
binnen de NAVO. 
Maar er is nog meer te doen. Zo gaat Blom met spoed een  
aantal urgente problemen aanpakken liet hij weten. Daaronder 
valt onder meer de achterstand op ICT-gebied. Volgens hem 
wordt de patiënt, in plaats van de dokter, steeds meer zelf 

eigenaar van zijn data. En sommige computers beoordelen een 
röntgenfoto al beter dan de radioloog. “Van deze ontwikkelingen 
weten we te weinig en dat moet veranderen”, vindt Blom. 
Hij uitte verder zijn zorg over het acuut tekort aan Algemeen 
Militair Verpleegkundigen. “Het is nodig na te denken over de rol, 
inzet en opleiding van deze beroepsgroep en alternatieven te 
overwegen.” Blom refereerde verder aan de blauwdruk en visie 
militaire gezondheidszorg van 6 jaar geleden. Hij noemde het tijd 
accenten te leggen. “Als we niet innovatief durven te zijn, geven 
we straks geld uit aan de tekorten, zonder te investeren in de 
noodzakelijke middelen van de toekomst.” 

Onderscheidingen
Ereteken voor Verdienste in Zilver voor Paulien Burema

Foto: Ministerie van Defensie.

Tijdens de commando-overdracht ontving Paulien Burema  
het Ereteken voor Verdienste in Zilver uit handen van  
brigade-generaal-arts Johan de Graaf. De onderscheiding 
kan bij beschikking van de minister van Defensie worden 

verscherpt toezicht, een aanwijzing of een bevel. De ontwikkeling 
van kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg heeft geleid tot 
betere en veiligere zorg. Inmiddels kijkt de inspectie ook of een 
zorginstelling een veilige, open cultuur heeft, die bijdraagt aan 
leren en verbeteren. Zorgbestuurders zijn daar verantwoordelijk 
voor. Samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft 
de inspectie in 2016 een kader voor toezicht op goed bestuur 
uitgebracht. Daarin geven beide toezichthouders aan wat zij 
verstaan onder goed bestuur en hoe zij hier toezicht op houden. 

Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI)
Met de beste fysiek naar het inzetgebied
Fieldlab manager dr. Gerard Rietjens (TG/TF) is de drijvende 
kracht achter het programma ‘Special Forces Readiness 
Health Programme Invictus’. Dit programma onderzoekt hoe 
de commando van begin tot einde dienstverband gezond en 

beter inzetbaar blijft. De sterk wisselende omgevingsfactoren 
waaronder commando’s moeten functioneren vergen o.a. kracht, 
uithoudingsvermogen, snelheid, mobiliteit en stabiliteit. Het meten 
van de lichamelijke gesteldheid om vervolgens een ideaal profiel 
vast te stellen, vormde de wetenschappelijke onderbouwing 
voor dit onderzoek. Gaandeweg verschoof de focus meer naar 
persoonlijke benadering, preventie, herstel en bewustwording. 
Over het onderzoek is in het meinummer van de ‘Landmacht’ een 
artikel verschenen. Lees hier het volledige artikel op internet.
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

https://www.igz.nl/onderwerpen/handhaving_en_toezicht/goed_bestuur/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/organisatie/eenheden_directies/uitv/tgtf/fieldlabs.aspx
https://magazines.defensie.nl/landmacht/2017/04/04_invictus
mailto:p.burema@mindef.nl
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/mgz/index.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/pp/gezondheidszorg_defensie/index.aspx
mailto:p.burema@mindef.nl
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toegekend voor uitzonderlijke verdiensten jegens de krijgsmacht. 
Paulien is al meer dan 26 jaar spin in het web als het gaat 
om informatiebeheer in de volle breedte van de militaire 
gezondheidszorg, voor alle medewerkers binnen en buiten het 
gezondheidszorgdomein. Daarbij reiken haar inzet, netwerk 
en activiteiten tot ver buiten haar functie en is zij van grote 
meerwaarde voor iedereen die een beroep op haar doet.

Legpenning van het Carnegie Heldenfonds voor  
kolonel Tony Bek

Foto: Ministerie van Defensie.

Kolonel Tony Bek kreeg tijdens de commando-overdracht op  
13 juni, de legpenning van het Carnegie Heldenfonds, omdat hij 
vorig jaar het leven redde van een automobilist die te water was 
geraakt.

Korporaal van Oudheusden Penning voor  
luitenant-kolonel Erik Laenen
Op dinsdag 6 juni heeft commandant van de Defensie 
Gezondheidszorgorganisatie (DGO), brigade-generaal-arts  
Johan de Graaf, de Korporaal van Oudheusden Penning uitgereikt 
aan luitenant-kolonel Erik Laenen. Hij kreeg deze bijzondere 
penning voor zijn rol als strategisch, operationeel en tactisch 
adviseur in zijn functie als hoofd P&O van de DGO. 
Commandant DGO benadrukte in zijn speech de focus van  
Erik Laenen voor het centraal stellen van de mens in de 
organisatie: “Mensen maken de organisatie en daar is Erik 
een sprekend voorbeeld van. Erik is een belangrijke pijler 
onder het succes van de huidige organisatie van de Defensie 
gezondheidszorg.” Klik hier voor het volledige bericht.

Ereteken voor Verdienste in Zilver voor  
luitenant-kolonel reservist Jan Roodenburg
Luitenant-kolonel Jan Roodenburg (sinds 1977 reserveofficier) 
is op woensdag 2 juni, op de Zwaluwenberg in Hilversum, door 
de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht onderscheiden met het 
Ereteken voor Verdienste in Zilver. Luitenant-kolonel Roodenburg 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de 
militaire gezondheidszorg. Kijk voor het volledige nieuwsbericht 
op intranet.

(Civiele)Richtlijnen/instructies
Wijziging richtlijn Vaccinaties voor Defensiepersoneel 
(RMG/035)
De richtlijn ‘vaccinaties voor defensiepersoneel (RMG/035) is 
gewijzigd. De voornaamste wijzigingen op een rij:
- BMR: uitgebreidere uitleg ten aanzien van de 

leeftijdscategorieën voor de BMR, wanneer al dan niet bij 
indiensttreding en/of voorafgaande aan uitzending alsnog een  
1e en/of 2e BMR gegeven moet worden, indien een eerdere 
BMR (of mazelen)vaccinatie conform het Rijks Vaccinatie 
Programma (RVP) niet aangetoond kan worden;

- Gele Koorts: op advies van de Commissie Deskundigen 
Immunisatie Militairen (CDIM) is in tegenstelling tot het 
Landelijke Cliëntenraad beleid besloten alle tegen Gele Koorts 
geïmmuniseerde militairen na 10 jaar te revaccineren wanneer 
hij/zij naar een Gele Koorts gebied wordt uitgezonden. Dit 
om het risico op Gele Koorts zoveel mogelijk te voorkomen 
(de beschermingsgraad kan nl. na 10 jaar met 10-20% zijn 
afgenomen).

- Wijziging duur Notice To Move (NTM): In de vorige versie van 
de richtlijn stond de Notice to Move duur waarop snel inzetbaar 
Defensiepersoneel staat in relatie tot het vaccinatiepakket  
48 uur, dit is 1 maand geworden. Dat houdt in dat iedere militair 
met een NTM minder dan 1 maand, het volledige (uitgebreide) 
pakket toegediend moet krijgen. 

- Wijzigingen in bijlage B en C: In bijlage B is een uitgebreid 
vragenformulier, zoals binnen EGB wordt toegepast opgenomen 
en aan bijlage C is een checklist m.b.t. reizigersadvisering (ook 
in gebruik bij EGB) toegevoegd.

- Advisering over vaccinaties onder burgerpersoneel: De 
verantwoordelijkheid voor advisering en uitvoering van 
vaccinaties onder burgerpersoneel bij Defensie valt onder de 
afdeling Bedrijfsgezondheidszorg van het Coördinatiecentrum 
Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid. In principe 
kunnen de vaccinatierichtlijnen voor militairen zoals verwoord 
in deze richtlijn, ook op burgerpersoneel worden toegepast. 
In de titel van de gewijzigde richtlijn is de term ‘militairen’ 
daarom gewijzigd in ‘defensiepersoneel’. Burgerpersoneel heeft 
overigens een andere rechtspositie dan militairen, waardoor ze 
niet per definitie onder de Wet Immunisatie Militairen (WIM) en 
de Regeling Immunisatie Militairen (RIM) vallen. 

Wijziging in Operationele pijnstillingsrichtlijn
De door de Adviesraad Spoedeisende Geneeskunde (ASG) 
opgestelde operationele pijnstillingsrichtlijn is gewijzigd. 
De aanpassing betreft de vervanging van de merknaam 
Perfalgan (welke in Nederland niet meer geregistreerd staat als 
geneesmiddel) door de stofnaam paracetamol. De gewijzigde 
richtlijn is onder gelijktijdige intrekking van de vorige versie 
‘2016079636, d.d. 10-11-2016’ van kracht en hier op intranet terug 
te vinden onder het kopje DGO-protocollen/draaiboeken. 

Eerste Hulp bij Wandelletsel
Het boekje ‘Eerste Hulp bij Wandelletsel’ is een gezamenlijke 
uitgave van het Oranje Kruis en het Rode Kruis en is bedoeld 
voor cursisten die willen leren hoe ze blaren bij wandeltochten 
en sportevenementen moeten behandelen. De beschreven 
methodieken van blaarbehandeling zijn gebaseerd op ervaringen 
uit de praktijk van de Vierdaagse van Nijmegen en goedgekeurd 
door het Medisch Comité van het Nederlandse Rode Kruis en het 
College van Deskundigen van het Oranje Kruis. De competenties 
die aan bod komen zijn het verlenen van eerste hulp aan 
slachtoffers met blaren ten gevolge van wrijving of druk en het 
geven van algemene preventieve aanbevelingen/adviezen met 
betrekking tot wandelen. 
Wie geen toegang heeft tot het Defensie-intranet ‘startpagina 
gezondheidszorg’, waar de instructie is gepubliceerd onder het 
kopje civiele protocollen/handleidingen, kan de instructie hier via 

http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/actueel/nieuws/2017/juni/20170607_KvO_Penning_voor_Erik_Laenen.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2017/06juni/20170602_ereteken.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/20170607%20RMG%20035%20vaccinaties%20definitieve%20gecorrigeerde%20versie%20juni%202017_tcm4-1172263.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Operationele%20pijnstillingsrichtlijn%206-6-2017_tcm4-963867.PDF
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Richtlijnen.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Eerste_Hulp_bij_Wandelletsel_tcm4-1342277.pdf
https://www.hetoranjekruis.nl/fileadmin/assets-hetoranjekruis/documents/Examinering_en_certificering/Diploma_s_en_certificaten/Instructeur_Wandelletsel/Instructeurshandleiding_EH_bij_Wandelletsel.pdf
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internet downloaden. 
De 101e Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar van  
18 t/m 21 juli gelopen. De in genoemde publicatie beschreven 
behandelprotocollen en adviezen zullen hierbij zeker goed van 
pas komen.

Nieuw formulier endoscopieaanvragen
Het aanvraagformulier voor endoscopieaanvragen is gewijzigd. 
Alle verwijzend artsen worden verzocht vanaf heden allen 
nog maar gebruik te maken van dit nieuwe formulier en deze 
aanvraag volledig in te vullen (d.w.z. gegevens over sedatiewens, 
ASA-score, medicijngebruik etc.) Het formulier is hier op de 
intranetpagina van de polikliniek Interne Geneeskunde en Maag-, 
Darm-, Leverziekten van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) 
onder het kopje ‘downloads’ te vinden. 

Kwaliteit van zorg
Hoe als verpleegkundige te handelen bij uitschrijving uit  
het kwaliteitsregister
Op de intranetsite van de Adviesraad Verpleegkunde en 
Verzorging is de procedure ‘hoe te handelen bij uitschrijving 
uit het kwaliteitsregister’ beschreven onder de link V&VN. 
Wanneer iemand te weinig punten heeft behaald in vijf jaar, 
kan betrokkene zelf binnen de V&VN-site (internet) verlenging 
aanvragen. Wanneer door omstandigheden de benodigde punten 
niet behaald worden, ontvangt betrokkene een brief van de 
V&VN met het verzoek om binnen drie maanden contact met 
hen op te nemen. Als hierop niet wordt gereageerd, stuurt de 
V&VN nog een laatste bericht dat binnen enkele weken contact 
met hen moet worden opgenomen, om tot een oplossing te 
komen. Wanneer ook hier niet op wordt gereageerd gaat de 
V&VN over tot uitschrijving uit het kwaliteitsregister. Eenmaal 
uitgeschreven uit het register, verloopt het contact enkel via de 
staf verpleegkundige Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en 
Trainingscentrum; door tussenkomst van de stafverpleegkundige 
van het eigen operationele commando.
De volledige procedure is via deze link na te lezen.

Bedrijven DGO
Medische capaciteit ontwikkelt mee dankzij reservisten
Het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen 
(IDR) is de militaire gezondheidszorgorganisatie voor (para)
medisch specialistische capaciteit bij wereldwijde inzet. Het 
instituut bestaat inmiddels 17 jaar. In die tijd is er veel veranderd. 
Het IDR werkt samen met 12 ziekenhuizen. Hierbij plaatst 
Defensie 1 medisch beroepsmilitair in een ziekenhuis en stelt het 
ziekenhuis daar 2 reservisten als extra capaciteit tegenover. Op 
deze manier kan Defensie over 36 medische teams beschikken. 
Meer over de werkwijze van het IDR is in deze infographic na te 
lezen.
Tijdens de IDR-dag in Nieuwegein (1 juni jl.) kwamen de laatste 
ontwikkelingen ter sprake.
Door de verandering in het soort en aantal missies worden 
andere eisen gesteld aan het team. Denk aan specialisatie 
in traumachirurgie, bijvoorbeeld voor schotverwondingen 
en blastletsels, maar daarnaast vragen de omstandigheden 
waaronder een chirurgisch team soms meerdere dagen onder 
provisorische omstandigheden zelfstandig moet optreden ook 
fysiek en mentaal iets van het personeel. 
Vanwege de intensieve inzet van gespecialiseerde reservisten 
en het daaruit volgende aanpassingsvermogen geldt het IDR als 
schoolvoorbeeld voor de adaptieve krijgsmacht. 

Tandheelkundige zorg
Tandheelkundig centrum Stroe-Garderen weer geopend
Het tandheelkundig centrum op de Generaal-majoor Kootkazerne 
in Stroe-Garderen is weer geopend. Het gezondheidscentrum 
werd vorig jaar op 1 december gesloten als gevolg van een 
tweede inspectie van de Inspectie Militaire Gezondheidszorg 
(IMG), waaruit bleek dat doorgaan in het huidige gebouw 
niet acceptabel was. Na de nodige aanpassingen aan het 
tandheelkundig centrum mag met ingang van 17 mei weer 
tandheelkundige zorg verleend worden op de kazerne in Stroe.
Voor het maken van een tandartsafspraak kan gebeld worden  
met het gezondheidscentrum (088-9502724, optie vier). 
De situatie voor de overige zorgverlening blijft ongewijzigd.  
Dit betekent dat patiënten hiervoor nog steeds terecht kunnen  
in het gezondheidscentrum Nieuw Millingen. 

Zorginnovatie
Wat kan robotica en artificial intelligence (AI) betekenen  
voor de militaire gezondheidszorg
Technologische innovaties op het gebied van robotica en AI 
bieden in de nabije toekomst veel mogelijkheden binnen de 
zorgsector. Niet alleen operatierobots, ook het verzamelen van 
(medische) data, sensoren en het duiden van deze informatie 
wordt toenemend belangrijk. De komende jaren krijgt de 
gezondheidszorg te maken met een aantal grote uitdagingen. 
Terwijl de vraag naar zorg sterk toeneemt, onder meer vanwege 
een verouderende bevolking, zijn er beperkte middelen 
beschikbaar om aan de toegenomen zorgbehoefte te voldoen. 
Automatisering van zorgprocessen (zoals monitoren, adviseren 
en evt. behandelen) biedt toenemend mogelijkheden om zorg 
optimaal te houden of nog te verbeteren.
PricewaterhouseCoopers heeft onderzoek gedaan in Europa,  
het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) naar de bereidheid 
van mensen om zich te laten behandelen door robots en 
AI. De grootste uitdaging rond de introductie van de nieuwe 
technologieën is waarschijnlijk niet technologisch van aard maar 
eerder psychologisch. De vraag is namelijk in hoeverre mensen 
die zorg nodig hebben bereid zijn zich hiervoor over te geven  
aan robots of AI.
Omdat AI (en robotica) veel mogelijkheden biedt en omdat het 
voor de toekomst belangrijk is om te leren gaan met andere 
vormen van medische zorg dan door mensen uitgevoerd, is  
vanuit de afdeling Strategisch Militaire Gezondheidszorg (SMG, 
staf DGO) een projectgroep gestart die gaat inventariseren wat 
cognitive computing (zoals IBM/Watson) kan betekenen voor 
de militaire gezondheidszorg. Versterken van de operationeel 
geneeskundige capaciteit, ondersteunen van militaire 
gezondheidszorg, in gevaarlijke omstandigheden door robotica 
wellicht (deels) vervangen en kennis te koppelen en ontsluiten. 
Deze projectgroep wordt aangestuurd door luitenant-kolonel-
vliegerarts Eric Onnouw (staf DGO/SMG) en door de heer  
Mike van Moerkerk (projectmanager vanuit CMH Zorg 
Ondersteuning Groep). Bij specifieke vragen of suggesties kunt u 
hen benaderen.

Parlementaria
Rapportages aan de Tweede Kamer
Eind mei /begin juni zijn de volgende jaarverslagen/rapportages 
aan de Tweede Kamer aangeboden:
- IMG-jaarverslag 2016 

Als onafhankelijk orgaan binnen het ministerie van Defensie 
houdt de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) toezicht op 

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/150%20aanvraagformulier%20scopie%20MDL_tcm4-1266053.docx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/organisatie/eenheden_directies/TGB/Organisatie/EenhedenenDirecties/cmh/polikliniek/interne_geneeskunde.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/staf_dgo_home/Adviesraden/Adviesraad_Verpleegkunde_en_Verzorging/VenVN.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/Infographic%20IDR%20-%2009082016%20-%20concept_tcm4-1343984.pdf
http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2017/06juni/20170601_Medische_capaciteit_ontwikkelt_mee_dankzij_reservisten.aspx
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Jaarverslag%20IMG%202016_tcm4-1342419.pdf


103NMGT 70 - 83-104                                      J U L I  2017
<< I N H O U D

de kwaliteit van de militaire gezondheidszorg. Waar nodig stelt 
zij onderzoeken in, stelt verbeteringen voor of intervenieert. 
In het verslag over 2016 spreekt de IMG haar waardering uit 
voor alle zorgverleners in de militaire gezondheidszorg, zowel 
in Nederland als daarbuiten. Bij alle bezoeken en gesprekken 
heeft de IMG ondanks alle bezuinigingen en reorganisaties, 
zowel binnen de operationele als de reguliere militaire 
gezondheidszorg, gemotiveerd en professioneel personeel 
aangetroffen. De belangrijkste bevindingen over 2016 hebben 
betrekking op de governance militaire gezondheidszorg, 
infrastructurele voorzieningen, medische informatievoorziening, 
kwaliteitsborging EGB, personele vulling, operationele 
gezondheidszorg en de taakverdeling EGB-Coördinatiecentrum 
Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) 
m.b.t. geïntegreerde zorg.

- IGK-jaarverslag 2016 
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) kan de minister 
gevraagd en ongevraagd adviseren over alle vraagstukken 
die de krijgsmacht raken. Ook kan hij onderzoeken instellen 
of bemiddelen in individuele aangelegenheden. Daarnaast 
is de IGK Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der 
Reservisten. Enkele onderwerpen/aandachtspunten uit het 
jaarverslag over 2016 zijn de geconstateerde knelpunten in 
het vraag- en aanbodmanagement en het assortimentsgewijs 
werken, drugsgebruik en drugsbeleid (de benadering van 
het Commando Zeestrijdkrachten, gericht op preventie, 
verdient navolging) en de IGK vraagt bijzondere aandacht 
voor de effecten van het beleid voor de individuele veteraan. 
De aandachtspunten van de IGK t.a.v. het veteranenbeleid 
zullen bij de uitwerking van het actieplan dat voortvloeit uit de 
veteranenevaluatie van vorig jaar worden betrokken. In de 
veteranennota 2016-2017 (zie hieronder) wordt ingegaan op de 
stand van zaken van dit actieplan en de overige initiatieven voor 
veteranen.

- Veteranennota 2016-2017  
Met de veteranennota wordt de Tweede Kamer jaarlijks 
geïnformeerd over de stand van zaken van het veteranenbeleid. 
Naast de reguliere activiteiten en dagelijkse inspanningen stond 
2016 ook in het teken van de evaluatie van het veteranenbeleid 

tussen 2011 en 2016. Deze evaluatie is op 21 december 
vorig jaar aan de Kamer aangeboden. Begin februari is het 
conceptplan, door de vaste commissie voor Defensie en de 
minister van Defensie, in een rondetafelgesprek met experts 
besproken. Daarnaast zijn er in het Algemeen Overleg 
Veteranen op 22 februari 2017 verscheidene toezeggingen 
gedaan door de minister van Defensie. Deze zijn in de 
veteranenota 2016-2017 verwerkt. 

- Personeelsrapportage 
De Personeelsrapportage bevat gegevens over het personeel 
en de formatie van Defensie. Ook worden eerder gedane 
toezeggingen in deze rapportage gestand gedaan. Defensie 
werkt voortdurend aan de keten van in-, door- en uitstroom 
om op korte en lange termijn te beschikken over voldoende 
geschikt personeel. In de rapportage is in de tabel ‘Schaarste 
categorieën CLAS’ bij de werving voor (tand)artsen bijv. 
aangegeven dat deze sterk verbeterd is. Mede door verbeterde 
registratie in Peoplesoft van de diverse (medisch) specialisten, 
is een beter inzicht ontstaan in de diverse vakgebieden en wordt 
ondervulling beter inzichtelijk gemaakt. 

Infectieziekten
RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding: Strategie 2016-2021
In de Strategie 2016-2021 zijn de ambities van het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) voor de komende jaren beschreven. 
Het gaat hierbij om de veranderingen die het CIb noodzakelijk 
acht; het is niet zozeer een opsomming van activiteiten.  
Dankzij inspanningen voor preventie- en vaccinatieprogramma’s 
is er in Nederland relatief weinig ziekte en sterfte als gevolg van 
infectieziekten. Wel zijn er belangrijke uitdagingen, zoals bijv. de 
opkomst van antibioticaresistente die zorgwekkend is en om een 
integrale en gecoördineerde aanpak vraagt. Ook is het belangrijk 
inzicht te hebben in zoönotische bedreigingen (ziekten die van 
dier op mens overgaan). 
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

M E D E D E L I N G

Netherlands School of Public &  
Occupational Health 

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

Kennismaken met evidence based practice (EBP)
Een basistraining om met succes evidence based te werken binnen het domein arbeid 
en gezondheid. U leert waar u kunt zoeken. Het waarderen van gevonden evidence komt 
globaal aan bod.
Voor wie: geregistreerde bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, 

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

Datum: 19 september 2017, Utrecht

Moeilijke mensen, lastige situaties
Moeilijk mens of moeizame communicatie? Leer waar het een probleem in de 
communicatie betreft, een situatie waarop uzelf mogelijk nog invloed kunt uitoefenen en 
waar het een probleem betreft gelegen in de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt.
Voor wie: artsen M&G, bedrijfs-en verzekeringsartsen, A&O-deskundigen, 

arbeidsdeskundigen en andere professionals werkzaam in public of 
occupational health.

Data: 25 september en 9 oktober 2017, Zwolle

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: 28 september 2017, Utrecht

Hoofdpijn en werk
Leer meer over verschillende soorten hoofdpijn, de (h)erkenning van deze aandoening 
en de invloed ervan op arbeid en verzuim. Neem deel aan deze unieke module in 
samenwerking met de VNHC.
Voor wie: bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Datum: 2 oktober 2017, Utrecht

Arbeid en duurzame inzetbaarheid, ofwel ‘capability’
Topclass arbeid & gezondheid: Welke nieuwe inzichten zijn er voor duurzame 
inzetbaarheid en hoe geven we dit vorm in de praktijk? Er wordt een werkbaar instrument 
gepresenteerd dat de bedrijfsarts in kan zetten op zowel individueel als collectief niveau. 
Voor wie: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arboprofessionals
Datum: 2 oktober 2017 (16:00-20:30 uur), Amsterdam

http://intranet.mindef.nl/cdc/images/jaarverslag%2BIGK%2B2016_tcm4-1342403.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Aanb%20veteranennota%202016-2017_tcm4-1344714.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/aanbiedingsbrief-bij-het-rapport-evaluatie-veteranenbeleid-2011-2016_tcm4-1326488.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/Aanbiedingsbrief%20P-rapportage_tcm4-1342422.pdf
http://intranet.mindef.nl/cdc/images/blg-809786_tcm4-1345105.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://www.nspoh.nl
mailto:info@nspoh.nl
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=kennismaken-met-evidence-based-practice&action=view&Scholing_Id=1263&Uitvoering_Id=6171&Module_Id=193&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=moeilijke-mensen-lastige-situaties&action=view&Scholing_Id=1256&Uitvoering_Id=6164&Module_Id=792&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=je-werkdruk-de-baas&action=view&Scholing_Id=1460&Uitvoering_Id=6392&Module_Id=1502&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=hoofdpijn-en-werk&action=view&Scholing_Id=1140&Uitvoering_Id=6044&Module_Id=1342&Opleiding_Id=64
https://www.nspoh.nl/scholing.php?t=topclass-arbeid-en-gezondheid-arbeid-en-duurzame-inzetbaarheid-ofwel-capability&action=view&Scholing_Id=1236&Uitvoering_Id=6141&Module_Id=1459&Opleiding_Id=64
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